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Šiame
numeryje:

5 psl.

Lemonto LB gegužinė;
A. Kezys išvyko į
Lietuvą; geros žinios iš
lietuviškų mokyklų.
6 psl.

Sportas
* Šeštadienį pirmąsias
2004 metų Europos futbolo
pirmenybių atrankos ciklo
rungtynes 5-oje grupėje Lie
tuvos rinktinė Kaune 0:2 pra
laimėjo planetos vicečempionei Vokietijos rinktinei.
* Per Lietuvos — Vokieti
jos rungtynių pertrauką
Lietuvos futbolo federacijos
prezidentas Liutauras Vara
navičius bei generalinis direk
torius Julius Kvedaras tūks
tančių žiūrovų akivaizdoje pa
gerbė žinomą futbo.’^inką
Valdą Ivanauską ir įteikt am
dovaną bei Lietuvos rinktinės
marškinėlius, pažymėtus aš
tuntuoju numeriu. Negalėda
mas sulaikyti ašarų V. Iva
nauskas prisipažino baigiąs
futbolininko karjerą.
Elta)

(KD,

„Žalgirio”
pirmosiose se
zono rungtynėse Kauno spor
to halėje 115:57 sutriuškino
Rygos „Skonto” (Latvija) ko
mandą. Nugalėtojų gretose,
kurie penktadienio rungty
nėse pataikė net 10 tritaškių
iš 16-os išsiskyrė Gintaras
Einikis, pelnęs 24 taškus ir po
krepšiais atkovojęs 11 ka
muolių.
* Savaitgali Vilniuje,
Kalnų parke surengtų tra
dicinių jau trečiųjų jojimo
konkūrų varžybų dėl Vilniaus
mero taurės nugalėtoju tapo
kaunietis Rimantas Babrauskas su žirgu Corde Star,
aplenkęs Jurbarko rajono
Smalininkų raitelį Ovidijų
Janavičių su žirgais Galgau ir
Klemiu.
*

Vilniaus meras Artūras Zuokas ir pasaulinės informacinių technologijų firmos „Microsoft” Baltijos regiono vado
vas Torben Andersen pasirašė susitarimą, pagal kuri „Microsoft” padės Vilniaus savivaldybei plėtoti elektroni
nio miesto (e-miesto) planą ir siekti gyventojų komforto, jų aptarnavimo efektyvumo, ekonominio augimo bei
nedarbo mažinimo. Apie šios sutarties pasirašymą žurnalistams paskelbta buvusių sovietų kareivinių vietoje
kuriamame Šiaurės miestelio technologijų parke, kuris turi tapti vienu svarbiausiu žinių ekonomikos mieste
branduoliu.
Nuotr.: Po sutarties pasirašymo (iš kairės) ūkio ministras Petras Čėsna, Vilniaus meras Artūras Zuokas ir
„Microsoft ” Baltijos regiono vadovas Torben Andersen.
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

Mažėjančios kainos
gali neigiamai
paveikti ekonomiką
Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS)
— Toliau pingančios daržovės
ir pieno produktai, drabužiai
ir avalynė lėmė, kad
totojų
kainos Lietuvoje rugpjūtį, pa
lyginti su liepa, sumažėjo 0.6
proc. Žinovai perspėja, jog il
galaikė defliacija gali neigia
mai paveikti valstybės ekono
miką.
„Manau, kad dabar ypatin
gai svarbu stebėti įmonių pel
ningumo rodiklių kaitą. Jeigu
jie pradės mažėti ir atsiras
daugiau nuostolingų įmonių,
jau galima kalbėti apie nei
giamą defliacijos įtaką mūsų
ekonomikai.
Artimiausiose
analizėse mes stengsimės
įvertinti būtent jos įtaką įmo
nių pelningumui”, sakė Vil
niaus banko prezidento pa
tarėjas Gitanas Nausėda.
Anksčiau statistikai spėjo,
kad rugpjūtį kainos mažės 0,3
procento.
Pasak Lietuvos statistikos
departamento pranešimo, nuo
metų pradžios
Nukelta į 5 psl.

Lietuvos prezidentas pradėjo
darbo vizitą JAV
Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS)
— Prezidentas Valdas Adam
kus pirmadienį pradėjo darbo
vizitą Jungtinėse Amerikos
Valstijose.
Pirmąją vizito dieną Či
kagoje V. Adamkus kartu su
19 jį lydinčių verslininkų daly
vavo verslo seminare Čikagos
prekybos rūmuose. Ekonomi
nių santykių stiprinimas su
JAV yra vienas iš prezidento
vizito tikslų.
Vėliau V. Adamkus dalyva
vo apskritojo stalo diskusijoje
Čikagos Northwestem univer
siteto Tarptautinių ir lygi
namųjų studijų centre.
Prezidentas tikisi, kad
Lietuva ir JAV toliau rems
viena kitą, kurdamos bendrą
saugumo erdvę. Susitikime
prezidentas priminė, kad po
praėjusių metų rugsėjo 11osios teroristų išpuolių prieš
JAV Lietuva kartu su kitomis
Vidurio bei Rytų Europos vals
tybėmis parėmė JAV ir kovai
su terorizmu pasiūlė savo ka
rius, ginklus ir tarptautinio bei
regioninio bendradarbiavimo

Kauno

krepšininkai

Naujausios
žinios
* Rusijos oro gynyba
dėl lietuvio oro baliono
buvo pasirengusi atakai.
* Ant Seimo barikadų
atnaujinti užrašai padarė
paminklui žalą.
* Premjeras skelbia
karą durpynų gaisrams.

artėjant

Konservatorius nedalyvaus
prezidento rinkimuose

JAV nori kariauti, bet
neranda sąjungininkų,
- sako vedamajame
Danutė Bindokienė;
Andrius Navickas:
praradimų vasara.
3 psl.

Lituanistiniai kursai
pasaulio lietuvius
subūrė į vieną šeimą.

Prezidento
į-::;:

2 psl.

4 psl.

Kaina 50 c.
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Dr. Jonas Adomavičius
šį kartą duoda patarimų
moterims; kai kurie
„Vaiko vartų į mokslą “
būrelio globotiniai
pirmą kartą matė jūrą.

Vilniuje skamba nauji
Arkikatedros varpai.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP. Reuters, AP, tntarfax, ITAR-TASS, BNS
ainių agentūrų praneSimals)

JAV
Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush yra
pasirengęs vienašališkai veik
ti prieš Iraką, nors ir siekia
tarptautinės paramos dėl šios
valstybės režimo pakeitimo,
sekmadienį sakė JAV valsty
bės sekretorius Colin Powell.
Savaites trunkantys tarptau
tiniai debatai apie galimus
JAV karo veiksmus Irako pre
zidentui Saddam Hussein nu
šalinti vyksta prieš JAV vado
vo kalbą Jungtinių Tautų (JT)
Generalinėje Asamblėjoje, ku
rią jis turi pasakyti ketvirta
dienį. Neatsižvelgdamas į kitų
šalių reakciją dėl šios kalbos
„prezidentas pasiliks visas
savo teises ir galimybes veikti
taip, kaip mums gali būti tin
kama — vienašališkai veikti,
kad
apsigintume”,
,,Fox
News” sakė C. Povvell.
Vašingtonas. Irako prezi
dentas Saddama Hussein du
kartus buvo susitikęs su Osa

ma bin Laden, o 1996 metais
„ai Qaeda” vadui davė pinigų,
televizijos kanalui „ABC
News” pareiškė Parisoula
Lampsos, kuri teigė 30 metų
buvusi Hussein meiluže. „ABC
News” paėmė interviu iš 54
metų P. Lampsos, kuri dabar
slapstosi Libane. Ji teigė, kad
Saddam Hussein mėgino nu
žudyti Uday, nes baiminosi,
jog sūnus gali ryžtis nušalinti
jį nuo valdžios. Per pasikėsini
mą, anot jos, į Uday pataikė
kulka ir jis buvo suparalyžiuo
tas. P. Lampsos taip pat teigė,
kad Hussein sunkiai tvardėsi,
kai JAV vijo Irako karius iš
Kuvvait’o per Persijos įlankos
karą. Po Persijos įlankos karo,
Saddam Hussein nakties me
tu gabeno savo cheminę gink
luotę į slaptavietes, kur jų
negalėtų užtikti JT tikrintojai.
„Jis juokėsi iš jų”, sakė ji. Bu
vusi diktatoriaus meilužė sa
kė, kad Hussein turi antrinin
ką, kuris pasidarė veido ope
raciją, jog būtų panašesnis į
Irako vadą.

mechanizmus.
Prezidentas pažymėjo, kad
tokios mažos valstybės kaip
Lietuva, Latvija ir Estija gali
svariai prisidėti prie pasaulio
saugumo, ypač veikdamos są
jungoje su kitomis demokrati
nėmis valstybėmis.
V. Adamkus sakė, kad bū
tent euroatlantinė plėtra siūlo
Vidurio ir Rytų Europos regio
nui naują ateities viziją ir ben
drą tapatybę, paremtą euroatlantiniu solidarumu.
Be to, savo kalboje Lietu
vos prezidentas pabrėžė, kad
vasarą Lenkijos prezidento
Aleksander Kwasniewski siū
lymu skatinti Vilniaus dešim
tuko ir Višegrado valstybių
bendradarbiavimą nesiekia
ma sudaryti jokių dirbtinių
grupių. Prezidento teigimu, ši
idėja remiasi solidarumu bei
tarpusavio parama. „Vilniaus
grupės šalių bendradarbiavi
mo patirtis bus mums visų
pirma naudinga po Prahos
viršūnių susitikimo, nes šalys,
pakviestos įstoti į NATO,
Nukelta į 5 psl.

Vašingtonas. JAV vice
prezidentas Diek Cheney sek
madienį televizijos NBS laido
je „Meet the Press” pranešė,
kad JAV sulaikė į Iraką ga
bentą siuntą įrangos, kurią
Saddam Hussein galėtų pa
naudoti branduolinių ginklų
kūrimui.
Mohammed Atta, prieš
pradėdamas vadovauti savi
žudžių teroristų grupei, suren
gusiai išpuolius New York’e ir
Vašingtone 2001-aisiais, viešė
jo pas Irako prezidentą Sad
dam Hussein, teigia Pentagono
patarėjas Richard Perle. „Šis
susitikimas yra viena iš prie
žasčių, dėl kurių Aunerika nori
pulti Iraką”, teigia R. Perle,
kuris pirmininkauja patariamajai Pentagono Gynybos
politikos valdybai.
New York’o pareigūnai iš
tragiškąją rugsėjo 11-ąją
dieną World Trade Center
žuvusių aukų sąrašo išbraukė
dar 18 pavardžių, kai gimi
naičiai aptiko kone metus
žuvusiais laikytus artimuo
sius gyvus. Naujausiame sąra
še, kuris trečiadienį bus per
skaitytas rugsėjo 11-osios me
tinių ceremonijoje, yra 2,801
pavardė.

Vilnius, rugsėjo 9 d. (BNS)
— Opozicinės Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių)
pirmininko pirmasis pavaduo
tojas, Seimo narys Andrius
Kubilius pirmadienį pareiškė
apsisprendęs nedalyvauti pre
zidento rinkimuose ir paragi
no savo šalininkus paremti
dabartinio valstybės vadovo
Valdo Adamkaus kandidatū
rą.
„Tai yra mano asmeninis ap
sisprendimas. Aš tikiu, kad
partija supras šito pasirinki
mo reikšmę”, pirmadienį Sei
me surengtoje spaudos konfe
rencijoje pareiškė A. Kubilius.
Konservatorių partija A. Ku
biliaus sprendimą nekandida
tuoti prezidento rinkimuose
svarstys spalio 5 d. vyksian
čioje konferencijoje.

A. Brazauskas
nesieks prezidento
posto

Vilnius, rugsėjo 7 d., (BNS)
„Mūsų partija visą laiką
nuosekliai pasisakė už tai, — Šeštadienį vykęs valdan
kad centro dešiniosioms idė čiosios Lietuvos socialdemo
joms turi atstovauti vienas kratų partijos suvažiavimas
stipriausias kandidatas. Šian absoliučia balsų dauguma
dien toks kandidatas yra V. kandidatu į prezidentus iškėlė
Adamkus. Turime gerbti savo partijos pirmininko pavaduo
rinkėją ir neversti jo blaškytis toją Vytenį Andriukaitį.
Partijos pirmininkas prem
tarp ištikimybės partijai, pa
jeras
Algirdas Brazauskas,
garbos partijos kandidato pro
kaip
ir
kiti pasiūlyti kandida
gramoms ir suvokimo, kad rei
kia balsuoti už stipriausią tai, atsisakė kandidatuoti į
centro dešiniosioms idėjoms prezidentus.
„Į prezidentus turi ateiti
atstovaujantį kandidatą, ta
čiau neatstovaujantį partijai”, naujos formacijos, naujos kar
aiškino savo apsisprendimo tos žmogus”, teigė A. Brazaus
kas. Tačiau jis taip pat pri
motyvus A. Kubilius.
minė V. Andriukaičiui, jog
Praėjusią savaitę V. Adam prezidento rinkimai visų pir
kus pareiškė apsisprendęs ma yra asmenybių, o ne par
dalyvauti šių metų gruodžio tijų rinkimai, todėl daug kas
22 dieną įvyksiančiuose rin priklausys nuo jo paties.
kimuose.
Prezidento posto

JAV centristai skelbia paramą
Kęstučiui Glaveckui

sieks NATO
priešininkas

Liaudies sąjungos „Už tei
lietuviais.
singą Lietuvą” pirmininkas ir
K. Glaveckas neatmetė to
vienintelis šios partijos atsto
kios minties ir sakė artimiau
vas Seime Julius Veselka Res
siu metu ieškosiąs tokios gali
publikonų partijos laikraštyje
mybės. Centristų vadovas,
„Respublikos varpai” pareiškė
„zonduodamas” JAV lietuvių
esąs pasiryžęs kelti savo kan
paramos jo ketinimams siekti
didatūrą į prezidentus.
prezidento posto galimybes,
Respublikonų partijos pirmi
lankėsi JAV ir pernai rugpjūtį.
ninkas Kazimieras Petraitis
Praėjusiuose prezidento rin
teigė, jog Respublikonų partija
kimuose 1997-1998 metais
savo kandidato į prezidentus
LCS iškėlė ir rėmė dabartinio
nekels ir tikriausiai parems J.
prezidento Valdo Adamkaus
Veselkos kandidatūrą.
kandidatūrą. Tačiau šiemet
Kaip ir Respublikonų parti
partijos kandidatu prezidento
ja, J. Veselka yra Lietuvos na
rinkimuose LCS iškėlė K. Gla
rystės NATO priešininkas ir
vecką.
(BNS)
pasisako už valstybės neutra
lumą.
Prezidento rinkimuose — dar vienas
Tiek Respublikonų partija,
kandidatas
tiek J. Veselkos vadovaujama
Pirmadienį dešimtasis kan nusprendė pats save kelti Liaudies sąjunga „Už teisingą
didatas, ketinantis rungtis dėl kandidatu prezidento rinki Lietuvą” neturi didesnės įta
prezidento posto, Vyriausio muose. S. Mickevičiaus anke kos politiniame gyvenime. Sei
joje rinkimų komisijoje (VRK) toje, pateiktoje VRK, — tik me J. Veselka priklauso miš
gavo leidimą atidaryti specia sausi paso duomenys, nenuro riai Seimo narių grupei. Par
lią sąskaitą aukoms rinkimų dytas net telefono numeris. lamente jis pasižymėjo kaip
Pasak VRK darbuotojų, kan „riebių” žodžių mėgėjas, buvo
kampanijai kaupti.
Tai — Stasys Mickevičius iš didatas žadėjęs artimiausiu ne kartą įspėtas už Seimo na
riui neprideramą leksiką.
Mickūnų. 1935 m. gimęs vyras metu įsigyti telefoną.

Amerikoje gyvenantys lietu
viškojo centrizmo pasekėjai
teigia remią Lietuvos centro
sąjungos (LCS) vadovo, parla
mentaro Kęstučio Glavecko
ketinimus siekti prezidento
posto.
Praėjusią savaitę K. Gla
veckas susitiko su Lietuvoje
viešėjusio JAV LCS skyriaus
narių ir rėmėjų delegacija.
JAV gyvenantys centristai
„išreiškė visokeriopą paramą
LCS idėjoms ir kandidatui K.
Glaveckui”, jam pasiūlyta ap
silankyti Jungtinėse Valsti
jose ir susitikti su Amerikos

Vatikanas. Popiežius Jo
nas Paulius II šeštadienį pa
reiškė, kad tarptautinis tero
rizmas yra „grėsmingas ir tie
sioginis” pavojus pasaulio tai
kai, bet pirmiausiai tarptauti
nė bendruomenė turi išnaikin
ti jį maitinančią didžiulę socia
linę neteisybę. Apie tai popie
žius kalbėjo likus kelioms die
noms iki pirmųjų rugsėjo 11osios išpuolių prieš JAV meti
nių. „Pernykščių rugsėjo tero
ristinių išpuolių akivaizdoje
tarptautinė bendruomenė su
vokė neatidėliotiną būtinybę
sunaikinti gerai finansuojamą
ir puikiai organizuotą tarptau
tinį terorizmą, kuris pasaulio
taikai kelia grėsmingą ir tie
sioginį pavojų”, sakė jis.
Berlynas. Neatsargi pas
taba padėjo Vokietijos policijai
sučiupti įtariamą Osama bin
Laden pasekėją ir JAV karinė
je bazėje dirbusią jo sužadė
tinę, kurie rengė teroro išpuolį
rugsėjo 11-osios metinių pro
ga. Vokietijos policija paskelbė
sulaikiusi 25 metų Vokietijoje
gimusį turką, kuris netoli tu
ristų gausiai lankomo Heidel

bergo miesto įtariamas gami
nęs 5 bombas. Buvo sulaikyta
ir 23 metų jo sužadėtinė ame
rikietė, dirbusi JAV kariuo
menės Europos štabo Heidel
berge parduotuvėje. Sulaiky
tieji slėpė 130 kg sprogstamo
sios medžiagos ir O. bin Laden
nuotrauką.
Londonas. Irakas galėtų
pasigaminti branduolinę bom
bą per kelis mėnesius, jei gau
tų prisodrinto urano ar pluto
nio iš užsienio, nes jis pats ne
turi galimybių pasigaminti
radioaktyvių medžiagų; pir
madienį paskelbė Tarptau
tinis strategijos tyrimų insti
tutas (International Institute
for Strategic Studies). Jo di
rektorius John Chipman BBC
radijui teigė, kad jei preziden
tas Saddam Hussein su užsie
nio pagalba gautų prisodrinto
urano, Irakas per metus pasi
gamintų kovines galvutes ra
ketoms, galinčioms pasiekti
taikinius Saudi Arabijoje,
Kuwait’e, Izraelyje, Turkijoje,
Jordanijoje bei Irane.
Viena. Austrijos kancleris
Wolfgang Schuessel pirmadie
nį paskelbė apie jo vadovauja
mo ministrų kabineto atsista
tydinimą, kurį paskatino vie

noje iš valdančiosios koalicijos
bendrininkų, kraštutinių deši
niųjų Laisvės partijoje, ne vie
ną mėnesį vykstanti kova dėl
įtakos partijos viduje. Kanc
leris paragino šių metų pabai
goje rengti pirmalaikius rinki
mus. Jis pareiškė, kad toliau
nebegali vadovauti valstybei
su Laisvės partija, kurioje įvy
ko skilimas dėl nesutarimų
mokesčių politikos klausimais.
Prancūzija rengia dviejų
etapų planą, pagal kurį Jung
tinės Tautos leistų panaudoti
karinę jėga prieš Iraką, teigė
Prancūzijos prezidentas Jac
ąues Chirac interviu „The
New York Times”. Pasąk J.
Chirac, prancūzų planas nu
mato, jog Saugumo Taryba
priimtų nutarimą, pagal kurį,
Irakui būtų suteiktas dviejų
savaičių terminas įsileisti
Jungtinių Tautų ginkluotės
tikrintojus „be jokių apriboji
mų bei išankstinių sąlygų”. Jei
Irako prezidentas Saddam
Hussein visgi nepritartų jų
sugrįžimui ar kliudytų jų dar
bui, teigė Prancūzijos vadovas,
Jungtinių Tautų Saugumo
Taryba svarstytų antrąjį nuta
rimą dėl karinės jėgos panau
dojimo.
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O KAD TOS REGULOS TAIP
NEVARGINTŲ
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Maistinė prieiga pajėgia
padėti moteriai tvarkytis su
dvejopa negerove: su priešreguline įtampa ir su gyvenimo
kaita. Normaliau mintant ir
prisitaikant prie pakitusio
gyvenimo, kūno liaukos nusi
stovi, nusiskundimai aprims
ta ir dažnai pranyksta. Geres
niam supratimui, kaip maistu
padėti sau, aptarkime pa
vieniai tas dvi negeroves.
Priešregulinė įtampa

Vienas didysis skirtumas
moters kūno nuo vyro yra mo
ters hormonų nuolatinė kaita,
kai vyro lyties hormonai
laikosi pastoviai iki jie
pašaukiami veiklai.
Kai
vaisingo amžiaus moteris
pajunta nuotaikos pasikei
timą, ji žino, jog ateina regu
los. Ji tokia yra ne viena.
Virš 90 proc. moterų prisi
pažįsta turinčios šiokią tokią
priešregulinę negerovę. Įvai
ruoja pranešimai apie skaičių
moterų, apturinčių tokį jaus
minį ir kūnišką negerumą.
Vieni tyrinėtojai mini jų 58
proc., kiti tik 3 proc. ar 15
proc. Apie 10 proc. moterų
prašosi
tokių
negerumų
palengvėjimo. Manoma, kad
šio krašto 25 milijonus moterų
vargina stiprus hormonų nesusibalansavimas per kiek
vieno mėnesio 10 dienų.
Vienos jų išsigąsta stiprios
būdo kaitos, nusiminimo ir
svorio padidėjimo. Tokios hor
monų kaitos nesupratimas
didina negerumą. Kiek ma
žiau moterų tada esti piktos,
nervuotos ir persivalgančios.
Dažnai sunegaluojama galvos
skausmu, vidurių išpūtimu,
nuovargiu ir nemiga.
Kas sukelia priešregulioį
negerumą?

Kadangi tokie negerumai
atsiranda reguliariai, mano
ma juos sukelia hormoninis
ciklas. Kiekvieno ciklo pra
džioje kiaušidės pagamina
moterišką hormoną — estro
geną. Kai iš jų išrieda
kiaušinėlis (ovuliacija), pasi
gamina antras hormonas —
progesteronas. Tas yra esmi
nis dalykas kiekvienam anksty
vam nėštumui: tada sustorėja
gimdos vidinis sluoksnis
(endometriumas), sutelkia
mas maistas ir padidėja
gimda. Taip pat tada kūne
užsilaiko daugiau druskos,
kas pritraukia daugiau van
dens į kūno audinius — jie
sutinsta. Tas sutinimas apima
gimdą, šakumą, pilvą, kojas,
kepenis ir smegenis.
Pavienės moterys gerai
tvarkosi su regulų negeru
mais, bet yra ir labai dėl jų
vargstančių. Tokios baiminasi
stiprios nuotaikos kaitos,
nusiminimo ir nutukimo. Ta

da joms atsiranda kūno ir
jausmų negerumai. Tas apima
visas, prie pusamžio priartėju
sias.
Kodėl tada skausmas
atsiranda?

Mediciniški
tyrinėtojai
susekė, kad regulų mėšlungį
sukelia kūne esąs chemikalas
prostaglandinas. Jis nuolat esti
gimdos vidaus sienelėje. Jo
veiklą sulaiko hormonas pro
gesteronas ir tik per dvi sa
vaites prieš regulas jo kiekis
pagausėja. Jo pareiga yra kas
mėnuo su maistu kraujo pri
statymas
gimdai.
Taip
pasirengiama nėštumui. O kai
smegenys gauna pranešimą,
kad kiaušinėlis, atsiradęs
gimdoje, nėra apvaisintas,
sumažta progesterono kiekis.
Dėl tokio jo sumažėjimo išlei
džiamas prostaglandinas, kuris
sutraukia lygiuosius gimdos
raumenis ir išstumia kraujo
pilną išklotą lauk.
Kai kūne esti daug
prostaglandino, tada gimda
per daug reaguoja, sukeldama
skausmą, mėšlungį ir išpūstą
sutinimą.
Didesnis negerumas atsi
randa, kai dalis prostaglandi
no patenka į kraują ir nuo
mūsų valios nepriklausomus
lygiuosius raumenis paliečia
— juos sutraukia. Tokių rau
menų yra širdyje, kraujo in
duose, žarnose ir gimdoje.
Todėl moteris tada vargsta dėl
galvasopės, strėnų skausmo,
pykinimo, viduriavimo, svai
gulio, šilto ir šalto jausmo
išpylimo, karščio ir skausmin
go mėšlungio.
Dėl to, kad esi moteris —
vargsti

Kai minėti hormor
pradeda veikti, moteris pat
ka į sūkurį negerumų, ku.
gali būti mažmožis vienc
dienos dalyje ir labai nepagei
daujamas negerumas tą pat
dieną. Taip jau Tvėrėjo nusta
tyta, kad moteris kas mėnuo
per 10 dienų jaučia pros
taglandino biologinę kaitą.
Šitaip mityba tramdo pros
taglandiną ir tuomi lengvina
reguliškus negerumus.
Vitaminas B-6
(Pyridoxinas)

Jo yra mielėse, žalių lapų
daržovėse, žemės riešutuose,
piene, kviečių daiguose, vala
kiškame riešute, viso grūdo
duonoje ir kituose javainiuose,
žuvyje — „salmon”, sojos pu
pelėse, avokadose, Įima pu
pelėse, bananuose, vištienoje,
žaliuose pipiruose, bulvėse su
lupena, špinatuose, džiovinto
se vynuogėse, kalafioruose,
ruduose ryžiuose, morkose. Jis
tirpsta vandenyje ir nesandė
liuojamas kūne. Jis buvo at
rastas 1930 metais, kaip

Kretingoje vaikai buvo sužavėti grafo Tiškevičiaus žiemos sodo gėlynais.

apsauga nuo poliagros, kuri
atsiranda, menkai mintant ir
girtaujant.
Pakeitus maistą — page
rinus mitybą, galima su
tramdyti prostaglandinus ir
tuomi lengvinti regulų negeru
mus. Virtuvėje įsigytina ši
pagalba kiekvienai mėgintina.
Vitaminui B-6 (pyridoxinui) veikiant, smegenys išlei
džia nervinius perdavėjus
(neurotransmiterius: dopamine ir serotonin), kurie padeda
apraminti moters nuotaikas.
Tas
vitaminas
lengvina
prostaglandinų sukeltą pul
suojantį skausmą ir tuomi
lengvina mėnesinį laikotarpį.
Šis vitaminas išbalansuoja
išskyrimą raminančių neuroperdavėjų ir tuomi mažta ar
visai dingsta skausmas.
Prieš regulas kasdien
imami vitamino B-6 po 5 iki 10
mg mažina skausmą ir pati
nimą. Jis veikia, kaip natūralus
šlapimo varytojas.
Tas vitaminas palengvina
nusiminimą, kurį sukelia
gausus estrogenų kiekis. Jis
dar veikia kaip natūrali prie
monė prieš spazmus.
B grupės vitaminai veikia
kartu harmoningai. Už tai
naudinga imti daugeriopių
(multivitamin-mineral) vita
minų tabletę su pakankamu
kiekiu pyridoxino. Valgymas
kasdien minėto, turinčio vita-

mino B-6, maisto pastiprina
gydomąjį poveikį. Skausmingi
pirštų sąnariai, kartais pasi
taiką moterims ir vyrams
pasenėjus, esti šio vitamino
palengvinami. Nuo pastojimo
imančios vaistus, nėščios ir
žindančios turi gausiau gauti
šio vitamino kartu su kitais B
grupės vitaminais. Čia, kaip ir
visur, svarbiausias dalykas
yra reguliarumas, o ne „šiada-tada” gydomosios medžia
gos naudojimas.

maži.
Dar to negana. Vita
minas B-6 talkina cholestero
lio sunormavimui, cukraligės
aptvarkymui ir saugo dantis
nuo išgedimo. Taip pat pade
da, susilpus raumenims, kai
kuriose širdies negaliose ir
lengvina traukulius protu
atsiiikusiems vaikams.
Parkinsono ligos sukeltas
rankų drebulys, įtampa,
hemarojus, kojų degimas,
nemiga ir kai kurie inkstų
Dar ir kitokia vitamino
akmenys sulaukė sėkmingos
B-6 nauda
pagalbos iš vitamino B-6. Jis
Jo 300 mg per parą ėmi nėra nuodingas imant iki 300
mas saugo kepenis nuo žalos, mg kasdien.
kurią sukelia vaistas, gydan
Patariamas dienos
tis džiovą.
kiekis to vitamino
Jis reikalingas normaliam
Žmogaus
kasdieninis
augimui ir baltymų apykaitai. suvalgytų baltymų kiekis
Visus liečianti negerovė yra nurodo, kiek vitamino B-6 jam
arterijų priskretimas — arte- reikia. Šio krašto „National
rio sklerozė. Jos priešas yra B- Research Council” pataria
6 vitaminas. Jis mažina van suaugusiam gauti vitamino Bdens susirinkimą kūne ir gali 6 du miligramus šimtui gramų
talkinti įtampos apraminimui. suvalgytų baltymų, o vaikui
Jis svarbus sunkumoje — nuo 0 iki 1,2 mg minėtam
kontroliuoja pykinimą ir vėmi kiekiui suvalgytų baltymų.
mą. Vyrų intymume netvarką
Nepamirština, kad vieno
sėkmingai reguliuoja. Šis vita vitamino B-6 ėmimas gali
minas tramdo plaukų slinki sukelti trūkumą kitų B grupės
mą.
vitaminų, todėl šis vitaminas
Egzema ir bet koks odos turi būti imamas su kitais B
uždegimas sėkmingai tvarko grupės vitaminais, kurių yra
mas su šiuo vitaminu. Jis gausiai mielėse. Todėii jų,
padeda ir vienos rūšies maža gautų iš kepyklos svarais, po
kraujystėje, kai raudonieji valgomą šaukštą kasdien
kraujo rutuliukai esti per nurytina.
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EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
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ARAS ŽLIOBA, M.D.
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O kad tos regulos taip nių rūgščių sj;,inu nevartoti
nevargintų, dar svarbu tokiai druskos, cukraus, kofeino.
moteriai gauti pakankamai
kalcio, cinko, kalio, vitamino
Šaltinis: Carlson Wade,
E, triptofano, svarbių riebali- „Nutritional Healers”.

KAI LIETUVOS VAIKAI KVIEČIA IR LAUKIA
Jau ketvirtą kartą grįž
tame į Lietuvą bendrauti,
dirbti ir draugauti su „Vaiko
vartai į mokslą” globojamais
vaikais. Jie mūsų laukia,
sutinka su meile, šypsenomis
ir gėlėmis. Kai pernai
baigėme Charakterio ugdymo
programą, vaikai užpildė pro
gramos įvertinimo anketą.
Jiems
labiausiai
patiko
pasikalbėjimai
—
apie
draugiškumą, atsakomybę,
savigarbą,
sąžiningumą,
teisingumą ir kitas vertybes.
Nustebome, nes manėme, kad
pasirinks žaidimus bei užsi
ėmimus. Matyt šios vertybės
nėra puoselėjamos jų šeimose
ir net mokyklose, ir vaikai
dažnai jų pasigenda savo ap
linkoje. Tais metais, įgijome
jų pasitikėjimą, nes nebu
vome „tetos”, kurios atvažiavo
ir išvažiavo, bet „tetos” — glo
bėjos, draugės, kurios su jais

Prie Baltijos jūros. Kai kurie vaikai pirmą kartą matė jūrą ir joje maudėsi .

R. Venclovienės nuotr.

bendravo, dirbo, žaidė ir, grį
žusios į namus, rašė laiške
lius, siuntė riešutinį sviestą,
drabužius, ir, kaip žadėjo, grį
žo atgal į Lietuvą.
Šį pavasarį mūsų koman
doje buvome penkios savano
rės: dr. Regina Padleckienė,
trys šaunios gimnazistės iš
Čikagos apylinkių — Audrė
Kapačinskaitė, Vida Mikulčiūtė ir Žibutė Šaulytė, ir aš, Rita
Venclovienė. Audrė ir Žibutė
visą mėnesį dirbo Marijampolės
laikinos vaikų globos namuose
„Šaltinėlis”, kuris yra Nekalto
Prasidėjimo Vargdienių se
selių globoje. Mergaitės savo
darbštumu, draugiškumu ir
paslaugumu sužavėjo ne tik
vaikus, bet ir seseles bei dar
buotojus. Jos pravedė anglų
kalbos pamokėles, vesdavo
vaikus prie Šešupės maudytis,
su jais žaidė, juos globojo ir
vadovavo vasaros stovykloje
Rumbonių kaime. Namelių
vedėja sės. Dalia Dapkūnaitė
stebėjosi jų energija, subren
dimu ir atsidavimu vaikams.
Vida Mikulčiūtė liko Vilniuje,
dirbo „Vilties Angelo” centre ir
nuo pirmos dienos pavergė
vaikus savo švelnia šypsena
bei nuolankumu.
Prevencinės programos
pageidavo Vilniaus dienos centrų
direktorės, nes Lietuvoje trūksta
veiksmingų programų ir
knygų apie narkomaniją.
Programa D.R.A.S.A. yra
pirminė prevencijos programa,
paruošta „Vaiko vartai į moks
lą” org. narių, naudojant
Charakterio ugdymo pro
gramos metodiką ir strategi
jas. D.R.A.S.A., tai simbolinis
žodis, kurio raidės reiškia —
Drįsk, Rūkalų, Alkoholio,
Svaigalų Atsisakyti.
Kadangi dienos centrus

lankantys vaikai yra iš rizikos
grupės šeimų, dažnai turinčių
priklausomybę
alkoholiui,
tabakui ar kvaišalams, pre
vencinė programa yra rei
kalinga ir net būtina. Kiek
vieną dieną priklausomybės
tema buvo vaikams prista
toma bendrame rate ar ben
dradarbiavimo būrelyje. Pir
miausia išklausydavome ir
sužinodavome vaikų patirtį,
nuomonę, o tik tada pateik
davome faktus apie tabaką,
alkoholį, jų sukeltas ligas,
simptomus, poveikį ir žalą
vaikams, šeimai, visam kraš
tui. Tas žinias perduodavome,
naudojant įvairias vaizdines
priemones: paveikslus, plaka
tus, video filmus ir ekspertus,
svečius, pvz., dr. Reginą
Padleckienę, kuri nepaprastai
vaizdžiai vaikams aiškino
tabako sukeltas ligas ir
pasekmes. Mokėme vaikus,
kaip reikia atsispirti šiems
blogiems įpročiams ir priklau
somybėms; reikia save su
prasti ir įvertinti, pasirinkti
gerus draugus, daryti protin
gus sprendimus, išlaikyti savo
įsitikinimus ir turėti stiprią
savigarbą. Minėti socialiniai
įgūdžiai buvo išsamiai nag
rinėjami ir stiprinami per
įvairias pratybas, užduotis ir
žaidimus.
Vilniuje dirbome gegužės
ir birželio mėnesį su trimis
grupėmis vaikų ir paauglių
nuo 7 iki 17 m. amžiaus. Tuo
metu mokslo metai ėjo prie
galo, oras buvo ypač tvankus,
vaikai svajojo apie atostogas ir
laisvę. Nepaisant aplinkybių,
vaikai gyvai įsijungė į pokal
bius, pratybas ir protarpiais
atskleidė savo paslaptis bei
jausmus, klausdami patari
mų. Jie sužinojo, kodėl, kaip ir

kur jie gali ieškoti pagalbos,
kai jų mylimas asmuo geria ar
smurtauja. Matant neigiamus
ir žalingus pavyzdžius šeimo
je, yra pavojus, kad jie patys
neįklimptų į priklausomybės
pinkles ir turi stengtis ne
pradėti rūkyti, gerti alkoholi
nius gėrimus ar naudoti
uostalus.
' Vaikai, kurie reguliariai
lankė programą, o jų buvo apie
30, važiavo dviejų dienų
ekskursijai į Palangą. Šios
kelionės visi nekantriai laukė
ir šeštadienį, birželio 22 dieną,
išvažiavome ekskursiniu auto
busu Žemaitijos link. Kelio
nės metu ap’ :.ikėme Kryžių
kalną, Orvydų sodybą, grafo
Tiškevičiaus
dvarą
ir
botanikos sodą Kretingoje.
Sekmadienį praleidome Pa
langoje, kur, pavalgę pus
ryčius, dalyvavę Mišiose,
traukėme prie Baltijos jūros.
Per šią nuostabią kelionę visų
trijų grupių vaikai susidrau
gavo,
pamatė
Lietuvos
istorines vietas, kai kurie
pirmą kartą maudėsi Baltijos
jūroje ir rinko gintarą. Tai
buvo jiems didžiausia šventė,
kurios niekuomet neužmirš.
Kai prasidėjo vasaros
atostogos ir atsisveikinome su
vaikais, jie prašė mūsų kuo
greičiau grįžti įr tęsti
D.R.A.S.A. programą.
Rugsėjo pradžioje Aldona
Kamantienė,
dr.
Regina
Padleckienė ir aš, Rita
Venclovienė,
grįžtame
į
Lietuvą baigti programą
Vilniuje, ją pradėti Kazlų
Rūdos centre „Šypsniukas”,
pravesti Kaune seminarus ir
kitų centrų darbuotojams ir
savanoriams bei aplankyti
kitus mūsų globojamus cent
rus. Šuo metu programa

D.R.A.S.A. yra tobulinama,
papildoma, ir ji bus išleista
knygelės pavidalu Lietuvoje.
Širdingai dėkojame visiems
mūsų rėmėjams ir supran
tantiems „Vaiko vartai į mok
slą” organizacijos tikslus: pa
rengti, įgyvendinti ir pravesti
vaikų auklėjimo programas,
organizuoti ir siųsti į Lietuvą
savanorius, supirkti Lietuvoje
vaikams mokslo priemones ir,
kiek sąlygos leidžia iš mūsų
kuklaus iždo, prisidėti prie
vaikų maitinimo bei centrų
išlaikymo. Mūsų misija yra
suteikti vaikams sąlygas ir
viltį į prasmingesnę, šviesesnę
ateitį.
Džiaugiamės, kad atsiran
da vis daugiau moksleivių ir
studentų savanorių, kurie nori
vasarą paleisti Lietuvoje, dirb
dami su beglobiais vaikais.
Didžiuojamės jų ryžtu ir pa
sišventimu padėti vargstan
tiems mūsų tautos vaikams.
Savo pavyzdžiu ir gerano
riškumu jie stebina Lietuvos
žmones ir skatina Lietuvoje
savanoriškumą, kurio taip
trūksta Lietuvos miesteliuose
ir kaimuose. Mūsų jaunimas,
gimęs Amerikoje, turi ge
riausią progą pažinti savo
kraštą, patobulinti kalbą ir
užmegzti ryšius su Lietuvos
jaunimu.
Turime viltį, kad pareng
site mūsų darbus su beglobiais
ir vargstančiais Lietuvos vai
kučiais. Kviečiame apsilankyti
„Vaikų vartai į mokslą” tinklalapyje — Childgate.org
Laukiame naujų narių ir
savanorių. Informaciją teikia
pirmininkė Birutė Pabedinskienė elektr. paštas —
BP@psych.uic.edu,
tel.
630-968-0427.
Rita Venclovų uė

PRARADIMŲ VASARA
LIETUVOJE
ANDRIUS NAVICKAS
Pikti gamtos pokštai lėmė,
kad šią vasarą Lietuva gyveno
gerokai atitrūkusi nuo didžio
sios dalies Europos valstybių.
Tuo pačiu metu, kai Vakarų ir
Vidurio Europą skandino po
tvyniai, Lietuva kentė nuo
kaitros. Daugelio Lietuvos
vietovių gyventojai buvo
priversti baimingai tikėtis, jog
visiškai neišdžius pavojingai
nusekę šuliniai bei sandarinti
langus, gelbėdamiesi nuo
besismelkiančio degančių dur
pynų tvaiko. Dauguma Eu
ropos valstybių šiandien jau
yra suskaičiavusios milži
niškus potvynių padarytus
nuostolius. Sausros nuostolius
suskaičiuoti kur kas sunkiau,
jie ne taip krinta į akis, bet
tikrai yra ne mažiau skaudūs.
Aišku, niekam nekelia abe
jonių, kad Lietuvą kankinanti
sausra kažkada pasibaigs ir
lietūs atgaivins išdegintą
žemę. Tačiau taip pat akivaiz
du, kad šią vasarą drąsiai ga
lime vadinti praradimų, toli
gražu ne vien klimato sukeltų,
laikotarpiu, rudenį Lietuva
sutiks gerokai pasikeitusi,
deja, dėl daugelio pokyčių
negali negelti širdies.
Didžiavyrių žemiškos
kelionės pabaiga

Per vasarą Lietuva neteko
net dviejų didžiavyrių, ku
riems turėtų būti dėkinga už
tai, kad tautos dvasia išliko
gyva sovietmečio okupacijos
sąlygomis, kurie teikė stipry
bės trapiai pototalitarinei
dvasinei kultūrai. Abi netek
tys stulbinančiai panašios?
Liūdnos naujienos tiek apie
Bernardo Brazdžionio, tiek
apie prelato Antano Rubšio
mirtį Lietuvą pasiekė iš už
Atlanto, abu didžiavyriai,
nukeliavę įspūdingą gyvenimo
kelią, kuriame netrūko tiek
rožių, tiek erškėčių, amžiams
sugrįžo gimtinėn, iš kurios
širdyje
niekada
nebuvo
išvykę.
Tautos dainius ir teologas,
Šventąjį Raštą įžodinęs lietu
viškai savo gyvenimu ne tik
pateikė įstabią dvasinės stip
rybės pamoką, bet taip pat pa
demonstravo, kokios trapios
yra visos geografinės ribos,
atstumai. Paradoksalu, nors
B. Brazdžionis ir A. Rubšys
gyveno už tūkstančių kilo
metrų nuo Lietuvos, jų stip
rybė ir žodžiai atrodė artimi ir
gyvi, jų komentarai akylus ir
išmintingi. Atrodė, kad jie
paprasčiausiai keliauja per
pasaulį, visiems liudydami
Lietuvos, mūsų dvasinės
kultūros, gyvastį ir siekį augti.
Ką gi, jų kelionė šią vasarą
baigėsi. Didžiavyriai grįžo į

tėvynę visam laikui. Deja, šį
kartą ne tam, kad dalintųsi
savo išmintimi, patirtimi, už
krėstų stiprybe. Nepaisant sa
vo garbaus amžiaus tiek B.
Brazdžionis, tiek A. Rubšys
buvo širdimi jauni ir telieka
apgailestauti, kad jų žemiška
kelionė, galėjusi suteikti stip
rybės dar daugeliui, nutrūko.
Jonas Juškaitis „Nauja
jame židinyje” taikliai išsako
B. Brazdžionio reikšmę mūsų
tautai: „Jo kūrinius platino
besimokantieji, kunigai citavo
per pamokslus, partizanai ir
pogrindininkai savo spaudoje,
politiniai kaliniai ir tremtiniai
su Brazdžionio eilėraščiais iš
gyveno, o komunizmą atmetusiems poetams Brazdžionio
sugestijos buvo skatinančios ir
brangios”. Jei Tautos Dainius
daugiausiai stiprino patrio
tinę lietuvių dvasią, Antanas
Rubšys šiai dvasiai teikė
tvirtą krikščionišką pamatą.
Šiandien sunku įvertinti visą
svarbą, ką reiškia Lietuvai
turėti lietuvišką Šventąjį
Raštą, puikius A. Rubšio biblistikos tekstus. Visgi ne ma
žiau svarbus pats A. Rubšio
asmenybės švytėjimas, kurį
galėjo pajusti jo studentai,
bičiuliui, šiaip pašnekovai.
Prelatas turėjo dovaną šildyti
aplinkinių dvasią ir užkrėsti
optimizmu net tada, kai pa
saulis, atrodo, kėlė tik neviltį.
B. Brazdžionio ir A. Rub
šio žemiškosios kelionės pa
baiga, simboliškai sujungusi
lietuvius abiejose Atlanto
pusėse, be kita ko, garsiai
skelbia žinią, kad senoji tau
tos didžiavyrių karta trau
kiasi. Ši karta atlaikė ir
padėjo kitiems atlaikyti.
Dabar visa atsakomybė teks
jaunesniems ir be „senųjų”
išminties klaidžiose pokomunizmo labirintuose bus tikrai
nelengva.
„Williams International”
spjūvis

Keletą pastarųjų metų
„Williams International” vers
las Lietuvoje buvo viena svar
biausių Lietuvos politinių
diskusijų temų. Tačiau jei
seniau diskutuota — ar ver
tėjo visomis išgalėmis siekti,
kad amerikiečių kompanija
įsitvirtintų Lietuvoje? — šian
dien „Williams” simpatikų
nebeliko. Ši kompanija, kurią
prieš keletą metų JAV admi
nistracija rekomendavo kaip
solidžią bei patikimą, pa
demonstravo, kad, kai pa
kvimpa dideliais pinigais, įsi
pareigojimai, verslo etika nuei
na į antrąjį planą. Šiandien
lengva visažiniams komenta
toriams konstatuoti, kad

AUTOMOBILIU PER KURŠIŲ NERIJĄ (1)
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Nr.l
Prieš porą metų rengiau
reportažus „Laisvosios Euro
pos” radijui iš Lietuvos pajūrio
ir pamario apie poilsiavietes ir
turizmo sąlygas prie Baltijos
jūros bei Kuršių marių. Tuo
met apkeliavau visą Lietuvos
pajūrį — nuo Būtingės iki
Nidos, ir dalį pamario — nuo
Šilutės iki Ventės rago. Anuo
met norėta nuvykti dar ir į Ka
raliaučiaus krašto (Kaliningrado
srities) gyvenvietes Kuršių
nerijoje — Pilkopę (Morskoje),
Rasytę (Rybači), Šarkuvą
(Lesnoj) ir Krantą (Zelenogradsk) — palyginimui su
poilsio bei turizmo sąlygomis
Lietuvoje. Aplinkybės sutruk
dė ir tada nepavyko įgyven
dinti sumanymo aplankyti
minėtas Rusijos vietoves. Są

lygos čia apsilankyti susidarė
vėliau, tad turėjau progos
pratęsti savo pažintį su
Baltijos pakrante — šį kartą
jau Rusijos teritorijoje.
Rusijoje nebuvau buvęs
daugelį metų, tad buvo smalsu
patirti ir socialinius pokyčius
laikotarpiu, kai ši šalis
atsisakė pretenzijų būti
„didžiuoju broliu” nepriklau
somoms Baltijos valstybėms.
Dešimtmetis savarankiškos
raidos metų išryškino valsty
bių skirtumus, kurie vis dėlto
smarkiai pranoko mano įsi
vaizdavimus.
Dvi
dienas
praleidęs Kaliningrado srityje,
pasijutau tarsi sugrįžęs į istorinėn nebūtin nugrimzdusį
laiką, buvusią Sovietų Są
jungą, su visais jos atstumian

Lietuvos problema — biznio ir
politikos supainiojimas, pini
gai nekvepia, o amerikonų
verslininkai yra ne mažiau
sukti nei posovietiniai mafiozai. Šie komentatoriai teisūs
dėl svarbiausio dalyko — liko
me prie suskilusios geldos. Jei
1999 metais buvome pasiryžę
investuoti milijonus, kad tik
Lietuvos energetikos sektorius
nepatektų Rusijos įtakon, tai
šiandien „įkišę” apie 100 mili
jonų, turime beveik tą patį
rezultatą, nuo kurio bėgome.
Susidariusioje padėtyje
nėra sunku visas kritikos strė
les nukreipti į labiausiai už
„Williams” agitavusius kon
servatorius. Neabejotina, kad
jiems amerikiečių kompanijos
vitražai sudegino didelę poli
tinio kapitalo dalį. Kita ver
tus, vertėtų prisiminti krikš
čionišką išmintį — tegu meta
akmenį tik tie, kas be kaltės.
Pasirodo, kad tokių nėra leng
va atrasti. Krikščionys demo
kratai šiandien juk neatsižada
A. Saudargo, kuris aktyviai
palaikė „Williams” atėjimą,
būtent liberaldemokratų vado
vo R. Pakso valdymo metu
sutartys su amerikiečiais la
biausiai pajudėjo Lietuvai
nenaudinga kryptimi, popu
listinė
socialliberalų
ir
socialdemokratų retorika la
bai prisidėjo, kad sutartyje su
„Williams” atsidūrė įvairūs
saugikliai. Be to, vertėtų įsi
klausyti į konservatorių taikliai
mestą pastebėjimą, kad „į
Lietuvą ’Williams’ atėjo kon
servatorių sąlygomis, tačiau
išeina A. Brazausko Vy
riausybės sudarytomis są
lygomis”. Pastarosios tiesiog
pasakiškai palankios „Jukos”.
Taip pat, mano įsitikini
mu, naivu kalbėti apie tai, kad
šiuolaikinėje energetikoje gali
ma aiškiai atskirti politiką ir
ekonomiką.
Prisiminkime
Kuveito-Irako — JAV konflik
tą ar Rusijos energetinę blo
kadą, spaudžiant Lietuvą at
sisakyti nepriklausomybės.
Naivu kalbėti apie vien tik
ekonominius interesus, ma
tant, kad Rusija „suvalgė” visą
Lietuvos energetiką. Kažkada
Rusijos invazija prasidėjo esą
gelbėjant keletą pagrobtų savo
kareivių, dabar gi bet kada ji
galės „ginti” rusiškojo kapitalo
interesus Lietuvoje. Turime
pripažinti, kad po „Williams”
pasitraukimo Lietuva atsidūrė
daug nesaugesnėje padėtyje.
Ypač po to, kai Vyriausybė net
nebandė rimčiau svarstyti ga
limybės išpirkti „Williams” tu
rėtų akcijų. Tikėtina, kad per
artimiausius mėnesius paaiš
kės daugybė naujos informaci
jos apie amerikiečių kompani
jos atėjimo ir gyvavimo Lie
tuvoje aplinkybes. Galbūt tuo
met galima bus objektyviau
įvertinti, kas iš tiesų atsitiko.
Bet kuriuo atveju „Williams” spjūvį, tai, kaip ši kom
panija suorganizavo pasi
traukimą iš Lietuvos, teks

prisiminti dar ilgai. Neabejoju,
kad plūstels amerikietiškų
nuostatų banga, netrūks piktdžiugavimų, kad vakariečiai
sukčiauja ne prasčiau už „nau
juosius rusus”. Daugiausia, ko
galima tikėtis, perėjimo nuo
piktdžiūgos prie tikro s> .1rūpinimo — kaip kapstytis iš
susidariusios situacijos. Aki
vaizdu, kad dabar ypač rei
kalingas visų politinių jėgų
solidarumas, bet prieš rin
kimus labai sunku atsispirti
pagundai „Williams” skandalą
paversti koziriu politinėje
kovoje.

čiais gyvenimo pavidalais:
pradedant sudėtingoms vals
tybinės sienos pravažiavimo
procedūromis ir baigiant
nykiu urbanistiniu kraštovaiz
džiu bei išdaužytais gatvių
grindiniais — tiesioginiais
socialinio skurdo ir apsileidi
mo liudininkais.

cijos į šios nedidelės, nė 1,000
nuolatinių gyventojų netu
rinčios, gyvenvietės infra
struktūrą iš esmės pakeitė
buvusio žvejų kaimelio veidą,
kuris dar visai neseniai,
atrodė, niekuo ypatingu neiš
siskyrė. Šiandien Juodkrantė
tikras Lietuvos pasididžiavi
mas, traukiantis žmones čia
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš
visos Europos.
„Ach, ist das schoen hier!
Und das ist ruhig! Herrlich!”
(Kai čia gražu! Ir kaip ramu!
Tiesiog puiku! vok.), — džiau
gėsi Juodkrante skulptūrų par
ke užkalbinta vokiečių šeima.
„Ar taip atrodė Juodkrantė ir
sovietų laikais”, — klausė
svečiai ir labai stebėjosi, kad
nuostabus atsinaujinimas —
tai pastarojo dešimtmečio per
mainų pasekmė.
Besišnekučiuojant su poil
siautojais iš Aacheno, aikšte
lėje sustojo didžiulis vokiečių

Juodkrantėje — daug
svečių

Prieš įvažiuodamas į rusiš
kąją Kuršių neriją, porai die
nų buvau apsistojęs Juod
krantėje — pasižvalgyti, pasi
vaikštinėti naująja marių
krantine, pasigėrėti dailiai
sutvarkytais, gražiai prižiūri
mais kurorto statiniais, akį
glostančia tvarka ir švara,
jaukiais restoranais ir lauko
kavinėmis. Tikriausiai joks
kitas Lietuvos miestelis taip
nesuklestėjo nepriklausomy
bės metais kaip Juodkrantė.
Apdairiai panaudotos investi

Arba NATO, arba
Europos Sąjunga?

Lietuva nuo pat nepriklau
somybės atgavimo laikėsi
nuoseklios pozicijos, kad
narystė NATO ir ES negali
būti suvokiamos kaip alter
natyva. Visavertį Lietuvos
valstybingumą gali garantuoti
tik grįžimas į Europos valsty
bių šeimą, kartu prisiimant
demokratinių šalių saugumo
puoselėjimo įsipareigojimus.
Pagrindinė Lietuvos narystės
minėtose tarptautinėse orga
nizacijose priešininkė Rusija
ne pirmus metus bando
pasiekti, kad naujų narių
priėmimas į NATO ir ES plėt
ra pradėtų disponuoti. Su
drumstame vandenyje leng
viau ne tik pasiekti įvairių
nuolaidų, bet netgi pasiekti
patinę situaciją, ilgesniam
laikui įšaldančią demokrati
zacijos procesus Vidurio ir
Rytų Europoje. Iki šiol Rusijai
nelabai sekėsi. Tiesa, LDDP
valdymo laikotarpiu buvo
pasigirdę balsų — gal Lietuvai
pakaks ES? — tačiau sveikas
protas nugalėjo.
Deja, JAV šią vasarą
paradoksaliai tapo neįkainoja
ma Rusijos pagalbininke. Di
džiausiu išbandymu Lietuvos
tarptautinei politikai šiandien
yra ne vizos Kaliningrado
gyventojams, bet JAV apsi
stumdymas su partneriais
Europoje. Jungtinės Valstijos
praktiškai paskelbė ultima
tumą narystės NATO sie
kiančioms valstybėms pasi
rašyti specialią sutartį dėl to,
kad šios jokiomis sąlygomis
neišduos JAV piliečių minėtai
institucijai. Didžiosios Euro
pos valstybės savo ruožtu ne
dviprasmiškai užsiminė, kad
tokio pobūdžio sutartis su JAV
kandidatėms į ES gali tapti
neįveikiama kliūtimi narys
tei. Galima suprasti JAV nuo
skaudą, kad ji yra paversta
tarptautine policininke, pri
versta vykdyti demokratijos
gelbėjimo operacijas įvairiose
pasaulio vietovėse, o vietoj pel
nytos pagarbos sulaukia Eu
ropos biurokratų priekaištų
dėl esą viršytų įgaliojimų. Ki
ta vertus, skeptiškai vienvaldį
JAV vyravimą pasaulyje verti
nančioms Europos valstybėms
JAV siekis įgyti „neliečiamy

bės” statusą nėra priimtinas.
Visgi telieka apgailestauti,
kad savo nuoskauda JAV iš
lieja ant valstybių, kurios
šiandien rūpinasi ne tiek glo
baliniais projektais, kiek savo
kiemo apsivalymu nuo komu
nizmo užkrato. Susidaro
paradoksali situacija, kai
pešantis dviem galybėms, re
guliariai apkumščiuojami tie,
kurie mokosi demokratijos iš
šių galybių pavyzdžio.
JAV ir ES susidūrimas
taip pat susijęs su praradimu.
Atrodo, žlunga iliuzija, kad įsi
jungimas į demokratinį ir lais
vą pasaulį bus sklandus ir
skaidrus. Jei dar visai nese
niai atrodė akivaizdu, kad
Lietuvos stojimas į NATO ir
ES tėra tik laiko klausimas,
tai šiandien būtina pridėti
išlygą — jei tik įtampa tarp
ES ir NATO nepasieks kri
tinės ribos, jei tik įvairūs poli
tiniai žaidimai neprives prie
šių tarptautinių galybių
sukarikatūrinimo. Lietuva kol
kas neišsakė oficialios pozici
jos JAV ir ES „susistumdymo”
atžvilgiu. Tylėti kol kas
naudinga. Tylėti ir viltis, kad
neteks griežtai rinktis: ES ar
NATO?
Aišku, būtų klaidinga
dabartinėje Lietuvoje matyti
vien praradimų ženklus.
Pasiekimai ir praradimai
visuomet žengia koja kojon.
Nevalia nepaminėti vasarą
paskelbtų ekonomistų opti
mistinių komentarų apie tai,
kad Lietuvos ūkis išgyvena
kilimo laikotarpį. Tačiau jei
ūkio atsigavimą galima prog
nozuoti, tai dauguma vasaros
praradimų užgriuvo labai
netikėtai. Gal dėl to jie šian
dien ir atrodo tokie skaudūs. Vis
tikiu, kad kiekviena krizė, jei
tik atrasime savyje jėgų ją
įveikti, sustiprina ir užgrūdi
na valstybę. Labai norėtųsi,
kad šių metų ruduo taptų ne
tarpusavio kaltinimų ir niurz
gėjimo, bet susitelkimo ir
nuoseklaus darbo metas.
* Lietuvos ambasados
Rusijoje antrasis sekreto
rius ekonomikos klausimams
Andrius Kalindra sakė, kad
Rusijoje pastebimas ekonomi
nės plėtros stabtelėjimas, o
tarp investuotojų atsiranda
pesimizmo gaidelių. Tačiau,
pasak jo, ambasada nežino nė
vieno atvejo, kad Lietuvos ver
slininkai paskutiniu metu bū
tų nukentėję šioje rinkoje. Eita
* Per 3 metus Kauno re
giono turizmo informacįjos
centre apsilankė daugiau nei

40,000 užsieniečių. Ypač dide
lis jų antplūdis juntamas
šiomis dienomis. Pasak centro
direktoriaus Sigito Sidaravi
čiaus, kartais per dieną už
suka net apie 100 miesto
svečių. Jau baigiamas išdalyti
prieš keletą mėnesių 20,000
egzempliorių tiražu išleistas
katalogas „Kaunas 2002”.
(KD, Elta)

autobusas su priekaba. Ke
liasdešimt įvairaus amžiaus
turistų išlipo iš autobuso, atsi
darė priekabą, kiekvienas
nusikabino savo dviračius,
sėdo ant jų ir nieko nelaukda
mi išsisklaidė puikiai įreng
tais dviračių takais marių pa
krantėje. Specializuotos eks
kursantų grupės, kaip jau mi
nėtoji su dviračiais, liudija
apie turistinių maršrutų pas
tovumą ir krašto, į kurį tokios
ekskursijos tampa įmanomo
mis, patikimumą. Vadinasi,
Lietuva tam tikra dalimi jau
gali užtikrinti turizmo pa
slaugų kokybę, kuri tenkina
keliautojus iš Vakarų, tad tu
rizmo bendrovėms bei lietu
viškajam paslaugų sektoriui
atsiveria patikimo ir ilgalaikio
bendradarbiavimo perspekty
va.
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JAV nori kariauti, bet
neranda sąjungininkų
Pastarosiomis savaitėmis
iš Vašingtono nuolat girdime
tvirtinimą: „Mes turime labai
svarbių įrodymų, kad Irakas
gamina (jau pasigamino, gali
pasigaminti) masinio naikini
mo ginklus, todėl reikia
smogti dabar — rytoj bus per
vėlu...” Deja, kol kas tie
„įrodymai” laikomi paslaptyje
(o gal tik vaizduotėje?) ir
kažkodėl stebimasi, kad karo
troškimu nenoriai užsidega
nei savoji valstybė, nei
užsienio sąjungininkai.
Nėra abejonės, kad su
Irako diktatorium „obuoliauti
būtų pavojinga”. Į artimą
draugystę, atrodo, ryžosi
Sueiti tik Rusijos prezidentas,
pasiruošęs net veto teisę
Jungtinėse Tautose panau
doti, kad nenukentėtų jo
sutartys su Iraku (čia nulemia
nebe principai, o rubliai).
Antra vertus, pasigirsta
keistų išvedžiojimų ir šiame
krašte: karas Irake, tiesa,
atneštų valstybei daug nuos
tolių, bet nemažai ir naudos —
atsirastų daugiau darbų, o per
tai ir pelno, ypač karo pra
monei...
Siaubingoji rugsėjo llosios sukaktis jau čia pat.
Staiga visi kiti reikalai, visos
temos, rūpesčiai pastumti į
antrinį planą — kiekvienas
politikas, aktorius, visuo
menės veikėjas ir apskritai
bet kuris, norintis pasigarsin
ti, asmuo nori būtinai išreikšti
įspūdžius, kuriuos išgyvena
pirmosios teroristų išpuolių
Nevv Yorke ir Vašingtone
sukakties proga. Vien tik
Vašingtonas tebegieda tą patį
priegiesmį: reikia „sutvarkyti
Saddam Hussein”. Kur dingo
Osama bin Laden? Niekas jo
taip ir nepagavo. Kodėl nebe
sirūpinama, kad „ai Qaida”
teroristai,
išvaikyti
iš
Afganistano, įsitaisę kituose
kraštuose, planuoja naujus
išpuolius? Argi be reikalo nuo
latiniai perspėjimai Amerikos
gyventojams: būkite budrūs,
nes laukia dar baisesni įvy
kiai, kaip pernai rugsėjo 11?
Ar tikrai Hussein taip
pavojingas Amerikai, o gal
labiau... Izraeliui? Ar gali
būti, kad „Vašingtono soli
darumas žydų tautai” jau
peržengė sveiko galvojimo
slenkstį? Izraelio vadovas gi
riasi, kad Vašingtonas žadėjęs
perspėti prieš karo su Iraku
pradžią: tuo būdu Izraelis
galės pasiruošti galimiems
puolimams (pasirodo, kad jis
buvo perspėtas ir prieš nese
niai įvykusius Irako bombar
davimus, kurių metu, bent
taip Saddam Hussein tvirtina,
žuvo daug civilių gyventojų.)

Tokie spėliojimai pasigirsta iš
musulmonų vadų ir ypač juo
labiau kelia nerimą, kad už
musulmoniško Irako rikiuo
jasi Arabų pasaulio kraštai,
kurie tokiomis prielaidomis
tiki. Šiuo atveju nelabai svar
bu, ar tokios galimybės yra, ai
tai tik neapykantos Amerikai
— ir Izraeliui — iššaukta
mąstysena, bet į ją ranka
numoti yra nelogiška.
Kita
vertus,
reikia
atsižvelgti ir į Europos spyriavimąsi. Amerika ne kartą ir
ne du ėjo Europai į pagalbą,
kai tos pagalbos būtinai
reikėjo. Galėjo, pvz., Antrojo
pasaulinio
karo
metu
Vašingtonas sakyti: ne mūsų
kiaulės, ne mūsų pupos —
jūsų karas, tai ir kariaukite...
O kiek amerikiečių karių gal
vas paguldė anapus Atlanto,
kiek po karo reikėjo milijardų
dolerių,
kad
sugriautoji
Europa vėl atsistotų ant kojų!
Europiečiai dabar elgiasi, kaip
nedėkingi vaikai, kurie, pasi
naudoję globėjų dovanomis ir
palankumu, ilgainiui nenori
su jais jokių reikalų turėti.
Išskyrus Didžiąją Britaniją,
kuri visuomet buvo „koloni
joms” palanki ir dabar
pasiryžusi tapti sąjungininke:
jei Amerika kariaus su Iraku,
britai prisidės.
Bet kaip su tais '„įrody
mais”, kuriais Vašingtonas
nori paremti karą su Iraku?
Ar tikrai jų yra? Dėl ko tas
nenoras pasidalinti informaci
ja, kuri nuramintų ne tik savo
valstybės gyventojus, bet
bematant surastų patikimų
sąjungininkų Europoje, galbūt
net Arabų pasaulyje? Juk ne
visi musulmonai yra teroris
tai, ne visi nori sunaikinti
Ameriką! O gal jokių tikrų
įrodymų nėra?
Iš praskriejančio satelito
pastebėti kažkokie nauji pas
tatai (nejaugi Irakas negali
atstatyti Persų įlankos karo
metu subombarduotų pas
tatų), ar sulaikyta aliuminių
vamzdžių siunta jau reiškia,
kad visa tai skirta branduoli
nių, cheminių, ar biologinių
ginklų gamybai. (Visgi galima
prileisti, žinant Saddam Hus
sein neapykantą Vašingtonui,
kad ne „samagoną varyti” per
tuos vamzdžius žadama.) Bet
dėl ko dar kartą nepasiųsti JT
inspektorių ir iš arti nepa
matyti, kas gi ten statoma?
Prez. George W. Bush popu
liarumas savoje tautoje spar
čiai krenta. Jo arogantiška lai
kysena ir nesibaigiantys aiški
nimai, kad visos pasaulio proble
mos pranyks, jeigu Saddam
Hussein bus pašalintas, da
rosi tikrai visiems pavojinga.

tė išgarsėjo jau XIX amžiaus turistų — dar prieš Antrąjį
pradžioje. Dėl patogių kuror pasaulinį karą jų priimdavo
tinių sąlygų ir nepaprastai iki 4,000.
gražios gamtos Juodkrantė
Bus daugiau
visada buvo mielai lankoma

Pasikeitė kurorto veidas

Juodkrantė kaip vasarvie

3

Šių straipsnių autorius Vidmantas Valiušaitis
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• SKELBIMAI •

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IRPASAULYJE

SIŪLO DARBĄ
Window VVashers Needed!

40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Wasning.
Chicago and Milwaukee area.

VILNIUJE SKAMBA NAUJI
ARKIKATEDROS VARPAI

Tel. 800-820-6155.

REGINA ŽUKIENĖ

Birželio 15 d., 12 valandą,
Vilniuje suskambo nauji ar
kikatedros varpai.
Vyresnieji Lietuvos gyvento
jai gerai prisimename, kaip
kasdien kiekviename Lietuvos
mieste ir miestelyje skambė
davo bažnyčių varpai. Jie pra
dėdavo, dieną, kviesdami ti
kinčiuosius į rytmetines pa
maldas, skelbdavo vidurdienį,
sekmadieniais — pamaldų
pradžią, pranešdavo apie mi
rusį ar ištikus gaisrui.
Varpų skambesys sklisdavo
toli — vasarą jie būdavo girdi
mi už kelių kilometrų. Varpų
skambesys pakylėdavo žmo
nių širdis aukštyn, priminda
vo apie mūsų Kūrėją...
Varpas, tai įspūdingas muzi
kos instrumentas. Priklauso
mai nuo jo formos, galima iš
gauti net keliasdešimt skir
tingų garsų, todėl patyręs var
pininkas vienaip skambinda
vo, kviesdamas žmones į pa
maldas, kitaip — skambinda
mas už mirusįjį. Ypač grės
mingai varpai skambėdavo,
ištikus gaisrui ar kitai didelei
nelaimei.
Varpai — lyg simbolinis ry
šys tarp žemės ir dangaus.
Todėl seniau žmogui mirus,
tuoj pat būdavo skubama pa
prašyti, kad varpininkas pa
skambintų „už dūšią”.

vą, bažnyčioms skambinti var
pais uždrausta.
Nutilo ir Kauno Karo muzie
jaus bokšto varpai. Pirmąjį
varpą 1922 m. Karo muziejui
padovanojo Amerikos lietu
viai. Tai Laisvės varpas, kuris
buvo nulietas pagal Filadelfi
joje esantį Amerikos laisvės
varpo pavyzdį. Šis varpas bu
vo pašventintas mūsų litera
tūros klasiko, kanauninko J.
Tumo Vaižganto ir pirmą kar
tą suskambėjo 1922 m. vasa
rio 16 dieną. Vėliau buvo įsi
gyta daugiau varpų ir jie kas
dien 8 valandą skambindavo
Lietuvos himną, 12 vai. — Č.
Sasnausko giesmę „Marija,
Marija...”
Režimui po Stalino mirties
sušvelnėjus, Kauno muziejaus
varpus atgaivino muzikas J.
Kuprevičius. Nors buvo seny
vo amžiaus, pats užlipdavo
stačiais laiptais į aukštą var
pinės bokštą ir varpais skam
bindavo muzikos klasikų kū
rinius. Jo koncertų muziejaus
sodelyje sulaikę kvapą klausy
davo daugybė kauniečių ir
miesto svečių. Niekas nelikda
vo abejingas, kai sklisdavo ne
pamirštama „Lietuva bran
gi...” melodija. Atrodė, kad
maestro rankų liečiami, var
pai buvo gyvi.
Buvo norėta kažką pana
šaus
surengti ir Vilniuje. Iš
Varpai, kaip rašoma enciklo
pedijoje, atsirado Azijoje. Va uždarytų Lietuvos bažnyčių į
karų Europoje tik VI-VII am Vilniaus arkikatedros varpinę
žiuje. Senovėje žmonės tikėjo, buvo suvežta apie 30 varpų.
kad varpų skambesys apsaugo Bandant suderinti jų skam
nuo nelaimių, ligų, todėl var bėjimą, varpai buvo frezuojapais skambindavo epidemijų mi, gręžiami. Dvyliktą valan
metu. Dabar jau ir mokslinin dą iš bokšto sklisdavo, elektro
kai nustatė, kad varpų sukel nikos pagalba valdomas, var
tos garso bangos naikina mik pų skambėjimas, bet tai buvo
robus, gaivina orą, sukuria netikra, negyva muzika. Var
pų suderinti nepavyko. Galų
teigiamą aurą.
gale šie varpai nutilo ir tik
Nulieti varpą — tai labai bokšto laikrodžio varpas muš
sudėtingas, kruopštus, daug davo valandas.
Atgavus Lietuvai nepriklau
patyrimo reikalaujantis dar
bas. Todėl varpų liejyklos gar somybę, įvyko dar vienas Die
sėjo nuo seno. Maskva ir da vo stebuklas. 1999 m. Vilniuje
bar didžiuojasi rusų lietu var apsilankė Vokietijos Kelno ar
pu „Car kolokol” (Varpas ca kivyskupas kardinolas Joachi
ras), kurį Kremliaus sode ap mas Meissneris. Kartu at
žiūrinėja turistai. Tik, deja, važiavo 80 Kelno arkivyskupi
šis milžiniškas varpas nieka jos kunigų delegacija. Grįžęs
namo 1999 metų gegužės pa
da neskambėjo...
Užėmę miestą, priešai tuoj. baigoje, jis rašė Vilniaus arki
nukabindavo bažnyčių varpus. vyskupui A. J. Bačkiui: „Mie
Juos panaudodavo anuotoms las broli, Jūsų namuose ne
ir jų sviediniams pagaminti. kartą buvau maloniai priim
Taip ir Vilniaus katedros var tas. Apsilankymo metu pa
pai ne vieną kartą buvo pa stebėjau, kad Jūsų katedros
balso negirdėti lauke. Nepai
grobti.
Ir Antrojo pasaulinio karo sant puošnios varpinės, jai
metais Vilniaus arkikatedra trūksta
bažnyčios
varpų
neteko savo varpų.
skambesio, Dievo tautos kvie
Sovietams okupavus Lietu tėjo ir ragintojo. Mane nuliū

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai

Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.
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„Joachim”, „Casimirus”, ^Stanislaus”, „Helena”, „Anna”, „Jurgis Matulaitis” — varpai jau po krikšto 2002 m.
gegužės 25 d. katedros aikštėje Vilniuje.

dino, jog trūksta varpų kated
rai, kurioje priespaudos ir per
sekiojimų dešimtmečiais ne
buvo leidžiama švęsti šv. Mi
šių, o dabar ji vėl yra Dievo
namai... (...)
Praėjusiais metais atvykęs
su kunigų taryba pažadėjau
asmeniškai pasirūpinti, kad
gaustų katedros varpai. Tai
būtų mūsų dovana, kuria no
rėtume pagerbti Jūsų šalies ir
katedros Globėją bei Švč. Mer
gelę Dievo Motiną Mariją”.
Ir štai kardinolas J. Meissne
ris dovanoja Vilniaus arkika
tedrai šešis naujus suderinto
skambesio varpus. Tai Vokie
tijos tikinčiųjų dovana Lietu
vai.
Varpai buvo užsakyti nulieti
garsiai Vokietijos varpų liejyk
lai „Petit und Edelbrock”
Gešero mieste. Šių metų kovo
9 d. varpai buvo liejami. Lieji
mas pradėtas religinėmis
apeigomis, kurias atliko ten
nuvykęs Vilniaus vyskupas
Juozas Tunaitis.
Varpams nuo seno suteikia
mi vardai, jie būdavo pakrikštįjami.
Varpų išorinė pusė, juos lie
jant, puošiama ornamentais,
išliejami herbai ir varpų var
dai, taip pat įrašoma įvairūs
įrašai. Varpai — brangus mu
zikos instrumentas, todėl da
bartiniu metu jų įsigyti Lietu
vos bažnyčioms už savo lėšas
beveik neįmanoma. Ir seniau,
jei parapija buvo turtinga, jos
bažnyčios varpinėje kabodavo
keli varpai, jei bažnytėlė maža
— ji turėdavo vos vieną var
pelį.
Į Vilnių prieš šv. Trejybės
šventę, gegužės 24 d., buvo
atvežti šeši įspūdingi varpai.
Jie buvo pastatyti prie arkika
tedros varpinės, du didžiau
sieji šiek tiek aukščiau ant
specialaus rėmo pakabinti,
kad žmonės galėtų jais pasi
grožėti.
Gegužės 25 d., šeštadienį,
įvyko varpų palaiminimo
šventė, kurioje dalyvavo ir

Kardinolas Joachim Meissner (kairėje) ir Audrys J. Bačkis po varpų palaiminimo apeigų stovi prie katedros

varpų mecenatas Kelno arki
vyskupas kardinolas Joachi
mas Meissneris?
Didžiausias varpas, sverian
tis 2,600 kg, kardinolo Joachi
mo Meisnerio gerumui ir dos
numui įamžinti, pavadintas
Joachimo vardu. Ant varpo be
jo vardo, dar yra įrašas iš kar
dinolo J. Meissnerio herbo
„Spės nostra firma” (Mūsų vil
tis tvirta), su inkaro, simboli
zuojančio vilties dorybę, ženk
lu. Ant varpo yra įrašas lo
tynų kalba, kad varpas skiria
mas broliams lietuviams. Ant
rasis varpas, sveriantis 1,505
kg, šv. Kazimiero garbei pava
dintas „Casimirus”. Ant varpo
yra šv. Kazimiero pamėgtos
giesmės Mergelės Marijos gar
bei pirmoji eilutė „Omni dei
dic Mariae (Kiekvieną dieną
skelbk Marijai)” ir lelijos
ženklas iš kardinolo A. J. Bač
kio vyskupiškojo herbo. Tre
čiasis varpas, sveriantis 1,015
kg, pavadintas „Stanislaus”,
Vilniaus katedros globėjo šv.
Stanislovo vardu ir padarytas
įrašas „Zelatus sum pro Deo”
(Degu uolumu Dievui). Tai
pranašo Elijo žodžiai, kurie
tinka ir kankiniui vyskupui
Stanislovui. Ženklas — vysku
po mitra ir kankinį simboli
zuojanti palmės šakelė. Ket
virtasis varpas, kuris sveria
725 kg, šv. Elenos garbei pa
vadintas „Helena”. Sv. Elenos
statula su kryžium rankoje
puošia Vilniaus arkikatedros
frontoną. Auksinis kryžius,
saulės apšviestas, spindi ir
šviečia visam Vilniui. Įrašas
ant varpo: „Dominus regnavit
a ligno” (Viešpats karaliauja
nuo kryžiaus) reiškia Kristaus
pergalę prieš mirtį ant kry
žiaus. Varpas paženklintas
kryžiaus ženklu.
Penktasis varpas, sveriantis
644 kg, pavadintas „Anna” —
Švč. Mergelės Marijos Motinos
šv. Onos garbei, su įrašu
„Gaudeamus
in
Domino”
(Džiaukimės Viešpatyje), iš
reiškiančiu džiaugsmą, kad ji
pagimdė pasaulio Išganytojo
Motiną, kurią simbolizuoja
ant varpo ženklas — vainikas
su žvaigžde viršuje.

Šeštasis varpas, 464 kg svo
rio, skirtas palaimintojo Jur
gio Matulaičio garbei ir pava
dintas „Jurgis Matulaitis”.
Ant varpo įrašas iš arkivysku
po J. Matulaičio herbo „Vince
malum in bono” (Nugalėk blo
gį gerumu), ženklas — Mer
gelės Marįjos vardas iš palai
mintojo herbo. Be to, ant kiek
vieno varpo išlietas liejyklos
pavadinimas ir liejimo metai:
„Petit et fratres Edelbrock fecit anno Domini MMII”.
Į varpų palaiminimo šventę
Arkikatedros aikštėje susirin
ko vilniečiai, atžygiavo ir
Krašto apsaugos ministerįjos
garbės sargybos orkestras. Pa
laiminimo laukė šeši, ąžuolo
lapų vainikais papuošti, vario
varpai.
16 vai. į Arkikatedros aikštę

iš šventovės atėjo iškilminga
eisena. Priekyje kryžius, už jo
Kelno arkivyskupas kardino
las J. Meissnerio ir Vilniaus ar
kivyskupas metropolitas kar
dinolas A. J. Bačkis, vyskupas
iš Kelno buvęs nuncijum Lie
tuvoje, Vilniaus metropolįjos
vyskupai, monsinjoras V.
Aliulis, Vilniaus arkikatedros
klebonas R. Doveika ir kiti ku
nigai. Svečiai susėdo prie var
pinės specialiai įrengtoje pa
kyloje. Juos sveikino savo mu
zika orkestras.
Kardinolas A. J. Bačkis pa
dėkojo Kelno kardinolui Joa
chimui Meissneriui už didelę
dovaną visos Lietuvos žmo
nėms — varpus Vilniaus ar
kikatedrai ir išreiškė viltį, kad
šie dovanoti varpai pažadins
mūsų tautą doresniam, geres
niam gyvenimui, savitarpio
supratimui, meilei, kad mokė
tume, kuo turime, dalintis su
kitais.
Ištrauką iš Evangelijos pa
gal Joną „Dievas taip pamilo
pasaulį, kad atidavė net savo
vienatinį sūnų...” perskaitė
diakonas. Po to kalbėjęs Kelno
arkivyskupas kardinolas J.
Meissneris pažymėjo, kad tikė
jimas gimsta iš klausymosi.
„Pradžioje buvo Žodis...”, todėl
Dievas davė žmogui dvi ausis
ir tik vieną bumą, kad galė
tume klausyti Dievo žodžio.
Visi pasaulio blogieji pradėjo
tuo, kad pavergė žmonių
klausą, nes nebegirdėdamas,
jis gali būti suviliotas. Komu
nizmas
panaikino
varpų
skambėjimą, o vietoj jų įvedė
radijo taškus... Šiandien palai
minsime varpus, kurie yra
Evangelijos skelbimo padėjė
jai. Varpai skambėdami kvie
čia į pamaldas, kviečia garbin
ti Dievą ir į Dievą pakelti savo
širdis... Jei varpų skambesys
sklinda virš miesto, jis prime
na mums Dievo malonę. Gar
bindamas Dievą, žmogus pa
kyla virš savęs, pranoksta sa
ve. Malda padaro žmogų dide
liu.
„Varpų skambesys lydi mus
visą gyvenimą ir tikintys žmo
nės varpus myli kaip gerus
draugus. Kelno katedra turi
vienus didžiausių ir skam
biausių varpų pasaulyje. Bu
vo liūdna žinoti, kad jūsų
šventovė neturi varpų. Pado
vanoti jums varpus man pa
tarė buvęs Lietuvoje nuncįjus.
Šiandien mes kartu atvažia
vome varpų palaiminti.
Su dideliu džiaugsmu per
duodu šiuos varpus, kuriuos
nuliejo garsi pasaulyje varpų
liejykla, kad varpai sustip
rintų jūsų sielas. Šie varpai
dabar priklauso jums ir jūs —
jiems. Jie lydės daug Lietuvos
gyventojų kartų per visą gyve
nimą ir į dangiškąją amži
nybę.
Tegul varpų skambesys drą
sina jus bendram solidarumui.
Pasirūpinkite, kad niekada
negrįžtų tokia tvarka, kai var
pai nukabinami ar sudaužomi,
kad jų balso niekas negir-

Reikalingi langų plovėjai.
Renkame 50 grupių, po 1, 2 ar 3
asmenis (vyrai ir moterys). Turite
turėti savo automobilį ir susikalbėti
angliškai. Darbas nuo pirmadienio
iki šeštadienio. Atlyginimas $80$150 į dieną. Atlyginama kiekvieną
dieną. Atvažiuokite šiandien,
pradėkite dirbti rytoj. Blue Sky
Window Cleaning, Ine., 2752
Maple Avė, Dovvners Grove, IL
60515. 1/2 mylios į rytus nuo 355
greitkelio, Maple ir Walnut gatvių
kampe. Tel. 630-515-8706.

Įdarbinimo biuras siūlo
darbą amerikiečių šeimose
su gyvenimu.

Geras atlyginimas.
Būtinas anglų kalbos
žinojimas.
2921 N. Milwaukee.
Tel. 773-278-0660.
Ieškoma auklė/ūkvedė
Lake Forest rajone.
Skambinti
tel. 847-295-0405,
po 6 v.v.

SIŪLO IŠNUOMOTI
Išnuomojamas gražus 2
miegamųjų butas vyresnio
amžiaus žmonėms į vakarus
nuo Marquette Parko.
Tel. 708-656-6599.

PASLAUGOS
AUlUMOBflJQ NAMŲ, SVHKATOSIR
(AVYm'NDRVDtMAS
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

Liaudies medicinos gydytojas
OLEH CHEREDNYK.
Diagnostika ir gydymas liaudies

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

medicinos metodais.
Tel. 847-635-0353;
847-507-4074 (inob.)

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.

TAISOME

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.

SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.

dėtų”.
Kardinolas A. J. Bačkis su
kalbėjo palaiminimo maldą.
Katedros Jaunimo choras gie
da padėkos giesmę, o abu karjiinolai varpus laimina, šlaks
to juos šventu vandeniu, smil
ko smilkalais, patepa šventu
aliejumi.
Vilniaus vicemeras Vytas
Mačiulis dėkojo kardinolui J.
Meissneriui už dovaną ir iš
reiškė įsitikinimą, kad varpų
garsai pakvies vilniečius ge
riems darbams, didesniam ti
kėjimui, darbuotis savo tautos
ir žmonių labui, vienybei ir
meilei.
Vilniaus arkikatedros klebo
nas R. Doveika dėkojo kardi
nolui J. Meissneriui už dovaną
ir įteikė jam simbolinį medinį
lietuvišką laimės paukštį.
Svečiai buvo apdovanoti gė
lėmis, grojo orkestras, Vil
niaus arkikatedros mergaičių
choras giedojo himną „Šven
tas, šventas Viešpats, galybių

Dievas...” Šventės pabaigoje
vilniečius linksmino Vilniaus
folkloro ansamblis „Ūla”.

29-ą gegužės, pasitelkus ga
lingą techniką, varpai buvo
įkelti į varpinės bokštą. Atvy
kusi iš Vokietijos, specialistų
grupė suderino varpus, įrengė
elektroninį jų valdymą ir štai
birželio 15 dieną, 12 valandą,
pirmą kartą varpai suskam
bėjo. Katedros klebonas R. Do
veika susirinkusiems vilnie
čiams pranešė, kad varpai
kiekvieną dieną skambės ry
tais 7 vai. 30 min., vidurdienį
jie skambės už mirusius, 17
vai. kvies vakaro pamaldoms,
o 20 vai. vakaro varpų skam
besys skirtas Švč. Mergelės
Marijos garbei. Sekmadieniais
varpai skambės pusvalandį
prieš pamaldas. Paprastomis
dienomis bus skambinama
dviem varpais, iškilmingų
švenčių dienomis skambės visi
šeši varpai.

ŠILUVOS ATLAIDAI
Kaip ir kasmet, rugsėjo pra mūsų Motinos Marįjos vilties,
džioje ypač daug dėmesio ski pasitikėjimo ir meilės kasdie
riame mūsų arkivykupijos pa nybėje, į kurią sugrįšime ben
grindinei šventovei Šiluvoje ir dros maldos sustiprinti ir pa
svarbiausiai jos šventei — guosti.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo
Tikimasi, kad Šiluva šiais
(Šilinės) atlaidams. Atlaidai metais sulauks daug gauses
prasidėjo sekmadienį, rugsėjo nio būrio maldininkų. Kauno
1-ąją, eisenomis iš rytuyėnų arkivyskupijos
pastoracįjos
ir Raseinių, nuo Du', ysos slė programos projekte yra išsa
nio. Pagrindinė atlaidų diena kyta mintis, jog arkivyskupi
— rugsėjo 8-oji. Tądięn mel ja turi rūpintis, kad (Šiluva) iš
dėmės už Lietuvos šeimų atei kaimo parapijos taptų tvirtu
tį ir pagarbą žmogaus gyvybei, dvasiniu centru, kur tikintieji
12 vai. šv. Mišias tiesiogiai galėtų ne tik atlaidų metu pa
transliavo LRT.
tirti dangaus teikiamą dvasi
Šiluvos atlaidų intencijos iš nę atgaivą. Todėl šiemet pra
dėstytos taip, kad atspindėtų dedamas čia statyti Šiluvos
svarbiausius Bažnyčios — dvasinis centras — rugsėjo 5
Dievo tautos rūpesčius ir pir d., po 12 vai. šv. Mišių buvo
mumus, į ką šiandien turėtu šventinamas kertinis akmuo.
me atkreipti didžiausią dėme
Platesnę informaciją apie
sį, kur labiausiai reikia mūsų
pačią Šiluvą, Švč. Mergelės
tikėjimo, meilės, jautrumo ir
Marijos apsireiškimą, stebuk
atsidavimo Mergelės Marijos
lingąjį paveikslą, baziliką bei
— Vilties Motinos — motiniškoplyčią, atlaidų istoriją rasi
kąjai globai. Į Šiluvos atlaidus
te
internete:
http:/
susirinksime dėkoti ir prašyti.
www.lcn.lt/paveldas2000
Dėkosime už tai, kas mums
relig/all/b 1 l.htm; išsami
duodama ir ko taip dažnai ne šių metų Šiluvos atlaidų pro
įvertiname, menkai teišnaugrama taip pat internete:
dojame, kad parodytume mei http://
lę, gerumą ir ištikimybę Die Kaunas.lcn.lt.siluva2002/
vui bei žmonėms. Prašysime
Darius Chn.?< U.iush is
Viešpaties Jėzaus ir Jo bei

Trumpai apie viską
(Naudojantis „Lietuvos ryto’ (LR), „Lietuvos tinių' (LŽ), ..Reepublikoa” (R),
„Kauno dienos” (KD), „Klaipėdos* (K) dienratdų, BNS ir Eltos informacijomis)

* Valstybės vadovas Val
das Adamkus rengiasi rin
kimų kampanijai. Jau paskir
ta jo rinkimų štabo vadovė. Ja
tapo visuomenėje mažai žino
ma meno projektų vadybi
ninkė Ona Volungevičiūtė.
Prezidento atstovė spaudai
Violeta Gaižauskaitė sakė,
kad V. Adamkus jau nemažai
metų pažįsta O. Volungevičiūtę. Ji buvo aktyvi Sąjūdžio
veikėja, dirbo jo sekretoriate,

vėliau Aukščiausiojoje Tary
boje — Atkuriamąjame Seime.
O. Volungevičiūtė Kanadoje
yra baigusi meno vadybą. Pas
taruoju metu ji Lietuvoje
užsiėmė videodokumentika.
Kaip pati sako, yra „laisva
menininkė”.
(KD, LR, Elta)
* Kandidatas į preziden
tus, Liberalų demokratų par
tijos pirmininkas Rolandais
Paksas mano, kad reikia
skelbti tarptautinį patikri-

Lietuvos mobiliojo ryšio rinkos bendrovė „Omnitel” kuria naują prekybos
tinklą „Simas”, kuris turėtų bendrovės paslaugas ir mobilųjį ryšį padary
ti prieinamą dar platesniam vartotojų ratui, o ypač kaimo gyventojams.
Iki metų pabaigos „Simo” prekybos taškai jau veiks visuose Lietuvos ra
jonų centruose — numatyta atidaryti 40 naujų prekybos vietų. Naujasis
prekybos tinklas turės atskirą prekės ženklą, savo įvaizdį — linksmą vai
kiną Simą, simboliką ir net dainą.
Nuotr.: „Omnitel” bendrovės viceprezidentas Šarūnas Kliokys ir naujo
jo prekybos tinklo įvaizdis — Simas.
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

nimą ir sutartį su JAV ben
drove „Williams” pripažinti
tarptautiniu nusikaltimu. R.
Paksas sakė kreipęsis į Gene
ralinę prokuratūrą, kad JAV
bendrovei būtų iškelta bau
džiamoji byla už tyčia pada
rytą žalą Lietuvos valstybei.
* Vilniaus prokuratūra
tiria arabišką ‘ pėdsaką
branduolinio kuro kasetės va
gystės byloje. 270 kg sverianti
kasetė su 126.8 kg branduoli
nio kuro iš Ignalinos atominės
elektrinės buvo pavogta prieš
10 metų. Dabar jau beveik
neabejojama, kad užsakymas
pavogti kasetę per tarpinin
kus atėjo iš vienos Artimųjų
Rytų valstybės. Tai patvirtina
ir arabiški rašmenys, išlikę
ant vieno dokumento. (R, Elta)
* Rudenį Kauno miesto
savivaldybės tarybai bus
pateiktas pasiūlymas nustaty
ti įkainius maršrutiniams
mikroautobusams. Spėjama,
kad vietoj 1 lito už važiavimą
teks mokėti 1.5 arba 2 litus.
* Pirmadienį Palangoje
apvogtas Gintaro muzie
jus. Pirminiais duomenimis,
iš muziejaus pavogtas vienas
vertingiausių jo eksponatų —
3.698 kilogramo sveriantis ap
valios formos gelsvos spalvos
gintaro luitas, vadinamas
Saulės akmeniu. Šis akmuo
yra trečias pagal svorį Euro
poje. Didesni už šį gintaro
luitai yra saugomi Vokietijoje
ir Karaliaučiuje. Salėje iš viso
buvo 14 gintaro luitų, tačiau
vagys kitų nelietė. Pasak poli
cijos, sprukdami vagys med
galiais, ištemptais lynais ir
ant grindinio ištiesta spyg
liuota juosta užtvėrė abu įva
žiavimus į muziejų, o muzie
jaus tarnybinių patalpų durų
rankenas apvyniojo viela, kad
viduje esantiems darbuoto
jams nepavyktų jų atsidaryti.
(BNS)

* Prezidentas Valdas
Adamkus prašo Seimo pri
tarti Lietuvos karių dalyvavi
mui taikos palaikymo bei antiteroristinėje misijose Afga
nistane. V. Adamkus Seimui
pateiktame nutarimo dėl Lie
tuvos karių dalyvavimo tarp
tautinėje operacijoje „Tvirta
taika” Centrinės ir Pietų Azi
jos regione projekte siūloma
siųsti iki 40 Lietuvos specia
liųjų pajėgų karių iki 6 mėne
sių laikotarpiui nuo pasirengi
mo misijai pabaigos. (BNS).

* Spėjama, jog šiemet vi
dutinis metinis jaunimo ne
darbo lygis Lietuvoje bus daug
aukštesnis nei kitų amžiaus
grupių. Dabar jis siekia 13.5
proc., bet netrukus darbo rin
ką papildys per 42,000 aukš
tųjų, aukštesniųjų ir profesi
nių mokyklų absolventų, į te
ritorines darbo biržas kreipsis
nemaža dalis bendrojo lavini
mo mokyklų abiturientų, ku
rie neįstojo į aukštąsias mo
kyklas ar nepanoro toliau mo
kytis.
(R, Eite)

Viena šeima
Tokius mokymo kursus Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamentas kartu su Vil
niaus universiteto Lituanisti
nių studijų katedra rengia
nuo 1998-ųjų. Jie vykdomi pa
gal užsienio lietuvių bendruo
menių kultūros ir švietimo
rėmimo programą.
Kursuose
neapsiribojama
vien mokslais. Kultūrine pro
grama, neformaliu bendravi
mu organizatoriai siekia, kad
iš įvairių šalių atvykę įvairaus
amžiaus ir profesijų (lituanis
tinių mokyklų mokytojais jie
dažniausiai dirba laisvalaikiu)
žmonės pasijustų esą namuo
se. Lietuvybės puoselėtojams
buvo surengtos ekskursijos po
Vilniaus senamiestį, į Prezi
dentūrą, nacionalinį muziejų,
arkikatedrą. Kernavėje jie
lankėsi istorijos ir archeologi
jos muziejuje, seniausioje ša
lies bažnyčioje, sutiko Joni
nes. Kaip teigė patys kursų
dalyviai, daugiau nei savaitei
Urugvajaus, Norvegijos, Rusi
jos, Ukrainos, Latvijos, Estijos
lietuviai tapo didele šeima,
kurios tėvu įvardytas Depar
tamento užsienio lietuvių sky
riaus vyriausiasis specialistas
Alfonsas Kairys, motina — va
saros kursų vadovė, Vilniaus
universiteto Lituanistinių stu
dijų katedros dėstytoja Joana
Pribišauskaitė. Kartu jie pra
vedė bene didžiausio populia
rumo susilaukusią kalbos kul
tūros paskaitą.
Vėliau J. Pribišauskaitė pa
sakojo apie kalbinės veiklos

rūšių derinimą, kaip mokyti,
kad būtų geriau įsisavinami
klausomi ir skaitomi tekstai.
Docentė dr. Bronė Stundžienė
supažindino lituanistinių mo
kyklų pedagogus su lietuvių
tradicijomis, papročiais, dai
nuojamąja tautosaka. Docentė
dr. Meilutė Ramonienė dėstė,
kaip reikėtų sudaryti mokymo
programas, aiškino apie mo
dernių mokymo priemonių tai
kymą. Virginija Stumbrienė
suteikė patarimų kaip mokyti
iš vadovėlio „Nė dienos be lie
tuvių kalbos”, kaip skatinti
kalbėti lietuviškai, Dr. Loreta
Vilkienė — kaip turtinti žo
dyną, o Aušra Valančiauskienė išdėstė lietuvių rašybos
ugdymo metodiką.
Į namus lituanistinių mo
kyklų mokytojai išsivežė ne
tik žinias, bet ir nemažai de
partamento dovanotų naujų
mokymo priemonių: vadovė
lių, vaizdo kasečių. „Išdali
jome Jums ne žuvis, o meš
keres joms gaudyti — su
teikėme žinių, kurias galėsite
panaudoti mokydami tautie
čius”, — per kursų apibendri
nimą išeivijos pedagogams
sakė J. Pribišauskaitė.
Nuo Urugvajaus iki Vla
divostoko
Lituanistinės mokyklos, ku
riose pasaulyje mokosi dau
giau nei penki tūkstančiai
žmonių, yra vienas pagrindi
nių lietuvybės ugdymo šalti
nių išeivijoje. Norėdamas iš
arčiau susipažinti su jose dir
bančiais mokytojais, įsigilinti į
jų problemas, Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamentas
pakvietė kursų dalyvius dis
kusijai.
Per atvirą ir nuoširdų po
kalbį atsiskleidė įdomių da
lykų. Romėną PaulauskaitėHagen žemaičiavo lyg būtų at
vykusi iš Telšių, o ne iš Oslo
(Norvegija).
Kaliningrado 47-ojo vaikų

Pranešame, kad

A. t A
T )NAS GRĖBLIAUSKAS
mirė 2002 m. rugsėjo 4 d. sulaukęs 89 metų.
Gyveno St. Pete Beach, FL.
Gimė Lietuvoje, Salako mieste, Zarasų apskrityje.
Amerikoje išgyveno 36 metus.
Nuliūdę liko: draugai ir pažįstami.

Lietuvos prezidentas
pradėjo darbo vizitą JAV
Atkelta iš 1 psl.
turės pradėti stojimo derybas,
toliau įgyvendinti Narystės
veiksmų planą ir derinti savo
veiksmus, kad būtų užtikrin
tas sklandus stojimo doku
mentų ratifikavimo procesas”,
sakė V. Adamkus.
Po pietų prezidentas įteikė
valstybinius apdovanojimus
Akademinio skautų sąjūdžio
Vydūno fondo valdybos pirmi
ninkui Vytautui Mikūnui už
nuopelnus Lietuvai bei buvu
siam ilgamečiui Čikagos Kris
tijono Donelaičio lituanistinių
mokyklų direktoriui ir moky

Antanas Vitkauskas

tojui Juliui Širkai už ilgametį
pedagoginį darbą šviečiant
išeivįjos lietuvius.
Vėliau V. Adamkus sakė
kalbą įtakingoje Užsienio rei
kalų taryboje Čikagoje, kur
pristatė Lietuvos užsienio po
litikos pagrindinius tikslus —
integraciją į Europos Sąjungą
bei NATO.
Antradienį prezidentas iš
vyko į New York’ą, kur tre
čiadienį numato susitikti su
Amerikos žydų komiteto na
riais bei dalyvauti Rugsėjo
11-osios aukų pagerbimo cere
monijoje.

Mažėjančios kainos gali neigiamai
paveikti ekonomiką
Atkelta iš 1 psl.

kainos suma
žėjo 1.5 proc., o metinė deflia
cija (rugpjūčio mėnesį palygin
ti su 2001 metų rugpjūčiu)
buvo 1.1 procento. Rugpjūtis
buvo jau septintas mėnuo, kai
Lietuvoje nedidėja vartotojų
kainos.
G. Nausėda mano, kad def
liaciją rugpjūtį, kaip ir anks
čiau šiais įdėtais, pirmiausia
lėmė brangus litas JAV dole
rio atžvilgiu ir mažmeninių

prekybos tinklų kova. „Trečias
faktorius — nesant labai gerai
padėčiai tarptautinėse rin
kose, Lietuvos gamintojai atsi
gręžia į vidaus rinką. Natū
ralu, kad pasiūlai didėjant
greičiau nei paklausai, būtina
mažinti kainas — pirmiausia
turiu galvoje pieno pramonę,
bet yra ir daugiau pavyzdžių,
ypač tuose sektoriuose, kurie
‘nusidegino nagus’ eksportuo
dami į JAV ar Rusįją, kur at
siskaitoma JAV doleriais”,
aiškino G. Nausėda.

LITUANISTINIAI KURSAI PASAULIO LIETUVIUS SUBURĖ Į ŠEIMĄ
Birželio 17-26 d. vyko Tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamento prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės surengti
vasaros kursai lituanistinių
mokyklų (neformaliojo ugdy
mo įstaigų, kuriose sudaromos
galimybės semtis lietuvių kal
bos, etnokultūros, istorijos ži
nių) pedagogams.
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darželio lietuvių grupės moky lietuvių problemų —jie neturi
toja Vida Makukina pasakojo, nuosavų patalpų mokyklai, o
kad mūsų kalbos pamokomis už nuomojamą plotą tenka
vis labiau domisi ne vien ten mokėti vieną vidutinį mėne
gyvenantys tautiečiai, bet ir sinį atlyginimą — apie 20 JAV
rusai, kurie į Lietuvą žvelgia dolerių. Galbūt mums Lietu
kaip į perspektyvią bendravi voje ši suma neatrodo didelė,
tačiau Vidas aiškino, jog tokių
mo valstybę.
Iš Tolimųjų Rytų atvykęs pinigų uzbekams pakanka,
Albinas Žalandauskas pasi kad mėnesį „nebadautų”.
guodė, kad Vladivostoke gy
Lituanistinis švietimas
venti brangiau nei Maskvoje,
tačiau pasidžiaugė, kad mies
Kad Lietuvių Bendruomenės
to lietuvių bendruomenė labai neturi nuosavų patalpų ir
vieninga ir aktyvi. Miesto val trūksta mokymo priemonių
džia jos atžvilgiu labai gera guodėsi daugelis lituanistinių
noriška, lietuviams atviros mokyklų mokytojų. Tautinių
vietinės valstybinės televizijos mažumų ir išeivijos departa
durys.
mentui šios problemos žino
Bene daugiausiai dėmesio mos ir stengiamasi padėti.
sulaukė viešnia iš Urugvajaus
Pavyzdžiui, birželio pra
— Montevideo lituanistinės džioje
departamentas
su
mokyklos pedagogė Marisa Ukrainos valstybiniu tautinių
Leonavičienė. Ji ne tik dalyva reikalų ir migracijos komitetu
vo vasaros kursuose, bet ir pasirašė protokolą. Ukrainie
puikiai išlaikė sudėtingą eg čiai pažadėjo lengvatine tvar
zaminą trečiajai Valstybinės ka suteikti patalpas lietuvių
kalbos mokėjimo kategorijai bendrijoms (kurių iki tol pas
įgyti. Departamento atstovų ji tarosios neturėjo), o nuo kitų
paprašė į Urugvajų bent pus mokslo metų — mokėti algas
mečiui atsiųsti puikiai mo lituanistinių mokyklų mokyto
kantį lietuvių kalbą, liaudies jams (iki šiol įstatymo nusta
dainas ir šokius išmanantį tyta tvarka tą darė departa
žmogų. Šalies lietuvių bend mentas).
ruomenė pasiryžusi suteikti
Vasaros mokymo kursai ne
jam pastogę ir maitinimą. De buvo vienintelis šių metų Tau
partamentas lauktų tokio sa tinių mažumų ir išeivijos de
vanorio, kuris Pietų Ameri partamento renginys lituanis
koje (ne vien Urugvajuje, bet tinių mokyklų mokytojams.
Gegužės pabaigoje departa
ir, pavyzdžiui, Brazilijoje, Ar
gentinoje), galėtų praleisti ke mentas Rygoje jiems surengė
lis mėnesius (galbūt — pus konferenciją „Tautiškumo ug
metį), apmokėtų jam lėktuvo dymas multikultūrinėje visuo
menėje”. Į ją susirinko užsie
bilietą pirmyn ir atgal.
Vidas Žiaunys iš Taškento nio lietuvių bendrojo lavinimo
papasakojo apie Uzbekijos lie mokyklų vadovai ir mokytojai
tuvių ritualą: susirinkę į sek iš Latvijos, Lenkijos, Baltaru
madieninę mokyklą apie va sijos, Rusijos, Vokietijos. Kon
landą mokosi, po to — iš pialų ferencija vyko Rygos lietuvių
geria arbatą. Ir taip — iki gi vidurinėje mokykloje, kuri
lios nakties. V. Žiaunys gyve persikėlė į naujai įrengtas pa
na Uzbekijoje jau apie 30 talpas (departamentas remon
metų, tačiau dukterį išleido tui skyrė per milijoną litų).
mokytis į Vilniuje esančią Užsienio lietuviškų ugdymo
įstaigų pedagogų seminarai
„Lietuvių namų” mokyklą.
Viena didžiausių Uzbekijos jau yra vykę Vilniuje, Vasario

ieško giminiu
• Į jus kreipiasi Kučins
kų šeima, kuri yra kilusi iš
Marijampolės apskrities, Vidgirių kaimo. Likimas buvo gai
lestingas ir neleido, kad gausi
giminė, pasklistų po platų pa
saulį. Gyvenome netoli savo
tėviškės, o Lietuvai atgavus
nepriklausomybę, atgavom ir
tėviškės žemes. Tačiau mūsų
giminėje yra vienas žmogus,
apie kurį nieko nežinome.
Galbūt jūs, mieli tautiečiai,
perskaitę šią istoriją, galėsite
pasidalinti savo prisimini
mais? Petras Kučinskas, Bal
traus sūnus, gimė ir augo Vidgirių kaime, Marijampolės
apskrityje. Jų vienkiemis nuo
Marijampolės buvo už 15 kilo
metrų. Apie 1907 metus jis su
draugais išvažiavo dirbti į
Ameriką, į anglių kasyklas.
Namie paliko tėvą Baltrų Ku
činską, žmoną Ievą ir tris vai
kus - Petrą, Oną ir Magdale
ną. Tuo metu Petrui Kučins
kui galėjo būti maždaug 35-40
metų. Gyvendamas Ameriko
je, laiškų parašė nedaug. Dėl
nežinomų priežasčių į Lietuvą
neparvažiavo. Apie 1936 me
tus jo sūnus Petras, norėda
mas persirašyti žemę, paprašė

parsiųsti nuosavybės doku
mentus. Dokumentus parsiun
tęs, parašė laišką ir atsiuntė
savo fotografiją. Kitoje pusėje
tik užrašė - Petras Kutchinskas. Tai buvo paskutinis jo at
siųstas laiškas. Netrukus pra
sidėjo karas, Lietuva atsidūrė
už geležinės uždangos ir jokia
informacija iš užsienio, šeimos
nepasiekė. Karo metais dingo
vokas su adresu ir niekas jo
neatsimena. Tik po daugelio
metų vaikus ir anūkus pasie
kė kalbos, kad Petras Kučins
kas mirė prieglaudoje, kad
galbūt turėjo šeimą. Bet tai
tik kalbos, jokių faktų. Jo
sūnus Petras Lietuvoje, sukū
ręs šeimą, užaugino septynis
vaikus. Prabėgo daug metų
nuo tų dienų, kai Petras Ku
činskas paliko Lietuvą. Tačiau
tikimės, kad atsiras jaunesnės
kartos žmonių, kurių tėvai ar
seneliai pažinojo Petrą Ku
činską arba bent žino, kur yra
jo amžino poilsio vieta. Iš vi
sos širdies būsime dėkingi vi
siems, kurie atsilieps j mūsų
prašymą. Rašykite P. Kučins
ko anūkei Marytei Kučinskai
tei, Alyvų g. 4, Marijampolė,
Lietuva; tel/fax 3704352128,
3704358019.

16-osios gimnazijoje (Vokieti
ja), Įsrutyje (Černiachovskas,
Kaliningrado sritis, Rusijos
Federacija), bet pirmą kartą
tokio pobūdžio renginyje apsi
lankė Lietuvos ministras pir
mininkas. Jis diskutavo su lie
tuviškų mokyklų vadovais ir
pedagogais, išklausė jų pagei
davimus, perskaitė praneši
mą.
Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento
prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
Informacijos analizės grupė

Giedrius Šniukas

Valdas Piestys ir Daumantas Matulis darbo konferencijoje Dainavoje.

A STAR ALLIANCE MEMBER
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How easy is it to
As easy as SAS.
From Chicago we offer daily Service to Vilnius’
with a hassle free eonneetion through our
Copenhagen Airport. And vvhen returning, you

can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.

Find out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, vvhen you
travel wlth SAS, you can earn mileage credit
vvith United’s Mileage Plūs® or SAS’

EuroBonus™ freųuent flyer program.

For information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at

800-221-2350. Or visit us at

www.scandlnavian.net

It’s Scandinavian

S4S
Scandinavian Airlines
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DRAUGAS, 2002 m. rugsėjo 10 d., antradienis

~ 1 ČIKAGOJE Hr apylinkėse
„Draugas” ruošia pokyli,
ar ateisite? Tai jokia naujie
na, nes pokylis — vienas tradi
cinių metinių „Draugo” ren

ginių, tik šįmet perkeliamas į
kitą salę: tiek pat gražią,
puošnią ir patogią — „Sabre
Room”. Pasikvietėme ir įdo
mų, pagarbos nusipelniusį
svečią — prof. Vytautą Lands
bergį. Nejaugi dar su juo rei
kėtų supažindinti? Prisimin
kime jį, kaip Aukščiausiosios
Tarybos pirmininką, Seimo
pirmininką, muziką, svarių
knygų autorių... Nepaisant,
kad tėvynėje jis dažnai mė
ginamas suniekinti, užsienio
lietuviams tai visgi labai švie
sus patriotizmo ir lietuvybės
švyturys. Užsisakykite bilie
tus ar stalus „Draugo” admi
nistracijoje, dalyvaukite poky
lyje, parodykime pagarbą
prof. Landsbergiui!
„Dainavos”
ansamblio
naujo sezono pirmoji repe
ticija įvyks rugsėjo 1Q d., ant

radienį, 7:45 val.v. Pasaulio
lietuvių centre, Lemonte. An
samblis turi daug užsimojimų
ateičiai ir ansamblio valdyba
bei dirigentas nuoširdžiai
kviečia dainos mylėtojus įsi
jungti į ansamblio eiles.
Kun. K. Ambrasas, SJ, šv.

Trečiadienį, rugsėjo 11
d., šiame krašte minima
liūdna ir skaudi sukaktis: jau
praėjo metai nuo teroristų
išpuolių New Yorke ir Va
šingtone. Po pernai rugsėjo
ll-osios visa Amerika suban
gavo vėliavomis, kurios ilgai
niui nuo privačių namų ir
kitų pastatų „išnyko”. Būtų
prasminga, kad visi trečia
dienį vėl iškeltume Amerikos
vėliavą, prisimindami tą šiur
pią tragediją ir pareikšdami
lojalumą kraštui, kuris mus
priglaudė.
Gera žinia! Kiek teko gir
dėti, pirmoji mokslo metų die
na Jaunimo centre veikian
čioje lietuviškoje mokykloje
praėjo taip sėkmingai, kad ne
visi mokinukai, norėję įsire
gistruoti, buvo priimti — ne
bėra vietų! Reikia tikėtis, kad
išeitis bus rasta. (O kad visos
mūsų problemos tokios būtų!)
Dar viena gera žinia! Švč.
M. Marijos Gimimo parapijoje
Marųuette Parke ruošiasi su
situokti (parapijos biuletenyje
skelbiami užsakai): Renardas
Grikštas ir Sonata Šeputytė;
Mindaugas Ačas ir Jurgita
Petrauskaitė; Louis Juhasz ir
Adelė Talmantaitė; Jonas Va
riakojis ir Gitana Snapkaus
kaitė; Kęstutis Šapkauskas ir
Rosana Šleževičiūtė. Smagu
matyti, kad sulauksime jaunų
lietuviškų šeimų. Ar jos ruo
šiasi skaityti „Draugą”? Gal
vestuvių proga artimieji už
prenumeruos, kaip dovaną?

Mišias laikys rugsėjo 15 d. 1
val.p.p. Beverly Shores Šv.
Onos bažnyčioje. Kun. K. Am
brasas čia šv. Mišias laikys
kiekvieno mėnesio trečiąjį sek
madienį 1 val.p.p.: spalio 20ąją, lapkričio 17-ąją ir gruo
džio 15-ąją. Kviečiami visi
Ne šįmet, o 2003 metais
apylinkių lietuviai.
JAV LB Kultūros taryba ruo
Lietuvių fondo 8-sios me šia Violetos Urmanavičiūtėstinės Golfo žaidynės vyks Urmanos koncertą (taip buvo
rugsėjo 22 d., sekmadienį, Old „Drauge” paskelbta, bet kai
Oak Country club, Orland kam, atrodo, „neužsiregistra
Park, IL. Suinteresuoti golfo vo”).
Š. m. rugsėjo 17 d., antra
žaidėjai kviečiami jau iš anksro registruotis, kreipiantis į dienį, 6:30 vai. v. „Seklyčioje”,
Vytą ir Aldoną Vaitkus tel. 2711 West 71 st. Street Chi
cago, rengiamas seminaras
630-243-8178.
svarstyti įvairius imigracinius
Seminare kalbės
Palaimintojo Jurgio Ma reikalus.
tulaičio misija kviečia visus imigracinių reikalų specialis
praleisti malonią popietę Le tas Diego Bonesatti, lietuvių
monte, Pasaulio lietuvių cent kalbon vers adv. Algimantas
ro didžiojoje salėje, š. m. spa Kėželis. Kas turi klausimų ar
lio 6 d. 12 vai. Pietus gamins neaiškumų imigraciniais rei
Aldona Šoliūnienė, gros Bro kalais, kviečiami dalyvauti.
Seminarą rengia JAV LB
niaus Mūro orkestras. Stalus
ar vietas užsisakykite skam Socialinių reikalų taryba.
bindami Baniutei Kronienei
tel. 630-968-0184.
Paulina
ir
Leonardas
Heiningai, gyvenantys Det
Nemokami skelbimai - roit, MI, atsiuntė 50 dol. auką,
„Drauge”! Pirmame aukšte skirtą paremti a.a. rašytojo
turime didelę skelbimų lentą, Jurgio Jankaus užbaigtos
į kurią galite kabinti savo siū knygos „Pušis” išleidimą. Au
lymus. Juos galite atnešti pa kas galima siųsti Lithuanian
tys arba atsiųsti paštu (4545 Writers Association vardu c/o
W. 63rd Str., Chicago, IL Stasys Džiugas, 5729 Edge
60629) ar faksu 773-585-8284. Lake Dr., Oak Lawn, IL
Naudokitės naudingu pasiūly 60453-4509.
mu!

„Spindulio” tautinių šo
kių grupė laukia naujų ir bu

vusių šokėjų! Jaunių (8-12
skyriaus jaunimo) ratelio re
gistracija ir susipažinimo re
peticija vyks sekmadienį, rug
sėjo 8 d., 5-6:30 val.v. Pasaulio
lietuvių centro žemutinėje sa
lėje. Studentų ratelio registra
cija vyks sekmadienį, rugsėjo
8 d., 6:30 val.v. „Spinduliukų”
(vaikų ratelio) registracija ir
pirmoji repeticija vyks pirma
dienį, rugsėjo 16 d., 6:30-7:30
val.v. Lietuvių fondo salėje,
Pasaulio lietuvių centre. Pri
imami vaikai nuo 4 iki 7 sky
riaus. „Spindulio” šokėjai da
lyvaus Dainų šventėje, vyk
siančioje liepos mėnesį. Stu
dentai ir jauni veteranai, no
rintys dalyvauti šventėje, turi
užsiregistruoti kreipdamiesi į
grupės vadovę iki spalio 15 d.
Norite daugiau informacijos?
Skambinkite grupės vadovei
Rasai Poskočimienei tel. 708301-4439.
Hypatia

Yčaitė-Petkus,

Albaųuerųue, NM, įdomios
knygos „Springtime in Lit
huania” autorė, atsiuntė 25
dol. knygų mugei Frankfurte
paremti. Ji džiaugiasi, kad
knygų mugė sulaukia dėmesio
ir paramos aukomis ir knygo
mis. JAV LB Kultūros taryba
nuoširdžiai dėkoja Hypatijai
Yčaitei-Petkus už auką.
Vaikų choras „Vyturys”

jau pradėjo repeticijas. Visi
vaikai nuo antro skyriaus yra
kviečiami dalyvauti antradie
niais nuo 6:30 val.v. iki 7:30
val.v. Pasaulio lietuvių centre.
Norėdami daugiau informaci
jos skambinkite Dariui Polikaičiui tel. 630-241-0074.
Regina ir dr. Justinas Pikūnai, gyvenantys Northville,

MI, atsiuntė 50 dol. auką,
skirtą paremti a.a. rašytojo
Jurgio Jankaus užbaigtos kny
gos „Pušis” išleidimą. Aukas
galima siųsti Lithuanian Writers Association vardu c/o Sta
sys Džiugas, 5729 Edge Lake
Dr., Oak Lawn, IL 604534509.

KALENDORIUS
Rugsėjo 11 d.: Augantas, Gytautė
(Gytė), Gražuolis, Helga, Hiacintas,
Protas, Sungailė.

Skelbimai
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per
savaitę, 6 sekundžių inter
valai.
Jokių
mėnesinių

mokesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys.
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į
TRANSPOINT atstovą su 8 me
tų patirtimi tarptautiniuose ry
šiuose. Tel. 708-386-0556.
TRANSPOINT — patiki
miausias ryšys su Lietuva
bei visu pasauliu!

FOTOMENININKAS ALGIMANTAS
KEZYS VĖL IŠVYKO Į LIETUVĄ
Paskutiniu metu kiek ma
žiau girdėjome apie šalia
Čikagos — Stickney miestely
je įsikūrusio Algimanto Kezio
veiklą. Žinojome, tik, kad jis
buvo išstatęs savo fotografijas
savo miestelio ir kaimyninio
Benvyn viešosiose biblioteko
se. Tačiau neseniai išgirdome
ir apie didesnį jo užsimojimą
— kelionę per Atlantą į Lietu
vą. Tokius žygius A. Kezys at
lieka kiekvienais metais jau
gerą dešimtmetį.
„Šiemet buvau nusprendęs į
tėvynę nevažiuoti”, — mums
aiškino fotomenininkas. —
Bet kuomet susilaukiau Jani
nos Marks kvietimo (net su
kelionės bilietu) negalėjau at
sisakyti.
Greitomis A. Kezys turėjo
sukomplektuoti bent dvi fotog
rafijų parodas. Pirmoji iš jų
kaip tik bus suruošta Janinos
Marks muziejuje Kėdainiuose

(Basanavičiaus g. 45). Jos ati tis”, — aiškino pašnekovas. —
darymas įvyks rugsėjo 13 d. 5 Turiu surinkti paveikslus, pa
vai. p.p. dalyvaujant, žinoma, ruošti ekspozicijas, sudaryti
ir pačiam autoriui. Čia lanky katalogą ir t.t.
tojai galės pamatyti fotonuo
Beje, čia minima paroda bus
traukų serįją apie Čikagą.
atidaryta spalio 25 d. Čiur
Rugsėjo 14 d. Žematijos die lionio galerijoje, įsikūrusioje
cezijos muziejuje bus jo antro Jaunimo centre, Čikagoje. Pa
sios parodos, pavadintos „Bū rodos tema — „Žmogaus se
ties fragmentai”, atidarymas. natvė, mirtis”. Jai skirta va
Taip pat kiek vėliau jo paro karonė įvyks lapkričio 1 d., o
dos bus išstatytos ir Vytauto parodos uždarymas — lapkri
Didžiojo universitete Kaune. čio 3 d.
Šia paroda ten rūpinasi Dalia
A. Kezys norėtų, kad šioje
Kuizinienė ir Egidijus Alek parodoje dalyvautų kiek gali
sandravičius. Paroda bus do ma didesnis išeivijos fotogra
kumentinio pobūdžio.
fų būrys, nes dabar joje domi
Šiemet čikagiečio vizitas tė nuoja Lietuvoje gyvenantys
vynėje bus trumpas: išvykęs fotografijos profesionalai ir
rugsėjo 9 d. į namus žadėjo mėgėjai. Norintieji dalyvauti
sugrįžti rugsėjo 19-tąją. A. šioje parodoje, dar gali siųsti
Kezys, kaip ir kiekvieną rude fotonuotraukas (daugiausia 6)
nį, yra didžiulės metinės pa iki spalio 1 d. šiuo adresu: A.
rodos Čikagoje vyriausias or Kezys, 4317 Wisconsin Avė.,
ganizatorius.
Stickney, IL 60402.
E. Šulaitis
„Man bus didelis darbyme

LEMONTO APYLINKĖS LB GEGUŽINĖ
Laikas bėga greitai, štai jau
ir vasara pasibaigė, o su ja
eina į pabaigą visos geguži
nės. Mūsų valdyba stengiasi
gegužines ruošti rudeniop,
kad orai būtų šiek tiek vė
sesni, kad nevargintų karšti
saulės spinduliai ir tvankus
oras.
Rugsėjo 1 diena pasitaikė
graži, nors ir buvo karšta. Le
monto ąžuolų pavėsyje, leng
vam vėjeliui vis pučiant, ga
lėjome tikėtis sulauksią daug
žmonių. Ar įmanoma suskai
čiuoti visus? Pagal užsakyto
maisto porcijas, galima sakyti,
buvo daugiau kaip 500 svečių,
nes viską išpardavėme, o
maisto dar trūko ir trūko. Lie
ka tik pasidžiaugti tokiu gau
siu visų dalyvavimu ir Le
monto apylinkės LB parama.
Šįmet mūsų valdyba nutarė
ruošiamoje gegužinėje susi
rinkusiuosius pavaišinti šiek
tiek kitokiu maistu, kuris gal
kiek ir neįprastas mūsų žmo
nėms, tačiau labai plačiai pri
gijęs Lietuvoje, perimtas iš ry
tų kraštų tautų. Tikrieji šaš
lykai yra kepami iš avienos,
nes tai musulmonų patieka
las, o lietuviai pradėjo kepti
juos iš kiaulienos, vištienos.
Šašlykus skanu valgyti, o
ypač gamtoje. Šašlykas — tai
ne amerikietiškas „hamburgeris”, kuris paduodamas su po
midorų tyre. Visą skonį jam
priduoda specialus padažas,
kurio nei čia, nei Lietuvoje
niekas nepasirūpina pateikti.
Nutariau paruošti tikrą šašly
kų padažą, bet, nebūdama tik
ra ar kitiems jis patiks, jo
padariau nedaug, bet atei
nančiais metais, tai jau kibirą
priruošiu, nes jis buvo labai
greitai suvalgytas. Prie šašly
kų ryžius namuose išvirė Lai
ma Žukienė, Genutė Razu
mienė ir aš. Dar iš savo daržo
buvau šviežiai paraugusi ki
birą agurkų, buvo ir šviežių.
Negalėjome apsiriboti vien
tiktai šašlykais, nes nežinojo
me ar visiems jie patiks, todėl
turėjome skanių, iš „Mabenkos” restorano užsakytų cepe
linų. Buvo galima pasirinkti.
Atrodo, kad maistu žmonės
neliko nusivylę, o tie, kurie
pirmą kartą išbandė, šašlykus,
labai juos gyrė. Malonu buvo
tai girdėti, nes visų rengėjų
tikslas — skaniai pavaišinti
dalyvaujančius. Tuos skanius
šašlykus kepė Rimantas Žu
kas, Mečys Mažeika, Arvydas
Žukas, o Dan Brondonizio iš
LITH’s klubo atgabeno savo
šašlykams kepti krosneles ir
visai komandai vadovavo.
Loterijos lentynos buvo pil
nos puikių ir vertingų laimi
kių. Loterįjai vadovavo paty
rusi specialistė, beveik kiek
vienoje gegužinėje prie loteri
jos besidarbuojanti Banė Kronienė, jai talkininkavo Romas
Kronas, Nijolė Grigaliūnienė
ir Stasė Korres. Loterijos bi
lietus platino Violeta Mayer,
Milda Razumaitė bei Lina
Mažeikaitė.
Kai kas prieš prasidedant
šv. Mišioms skubėjo įsigyti
maisto bilietus, tad Leonidą
Kazėnienė su Lile Ramoniene
mielai visiems patarnavo.
Visi valdybos nariai ir pa
kviesti talkininkai nuo anks
tyvo ryto tvarkė aplinką, ruo
šėsi darbams. Kiekvienas ži
nojo savo vietą, buvo patyrę
pagalbininkai, tad viskas vy
ko sklandžiai. Socialinio sky
riaus vedėjas Gediminas Ka
zėnas neturėjo jokio posto, bet
nuo ankstyvo ryto visur suko
si ir visur stengėsi padėti.
Valdybos iždininkas Eugeni
jus Stasiulis, tvarkingas, pa
reigingas ir atsakingas kaip
reta, visus gėrimus ir reikme
nis gegužinei supirko, rūpino
si piniginiais reikalais, išraši
nėjo sąskaitas. Ar iš baimės,
ar iš meilės savo vyrui Genė
Stasiulienė visas parduotuves

Lemonto apylinkės LB gegužinėje smagu buvo ir pabendrauti, ir pasivaišinti.

išvažinėjo, viską supirkinėjo
ir dar visose ieškojo nuolaidų.
Viskas buvo tvarkingai sudė
ta, suskaičiuota, suvežta.
Tuoj pat po šv. Mišių di
džiausia eilė rikiavosi prie
maisto talonėlių. Maisto sta
lai, visiškai paruošti, skleidė
gardžius kvapus, vikriosios
talkininkės kibo į darbą. Prie
maisto stalų darbavosi: Genė
Razumienė, Genė Stasiulienė,
Laima Glavinskienė, Alicija ir
Alfredas Mikučauskai, Milda
Razumaitė, Valė Samulėnienė, Julija Liutikienė, Laima
Žukienė, Natalija Mažeikienė.
Kai kas atsigaivino kavute,
kiti prie baro ieškojo šaltesnio
ir gaivesnio gėrimų, kurių ga
lėjai gauti be jokios spūsties ir
grūsties. Prie baro dirbo: Al
bertas Glavinskas, Leonas Juraitis, Eugenijus Stasiulis, Al
girdas Razumas ir Rimantas
Dirvonis. Algirdas Razumas,
būdamas valdybos renginių
vadovas, iš kepyklų suvežė
duoną ir pyragus, atvežė šaš
lykus, o prie šašlykų pritrū
kus svogūnų, bėgo į virtuvę
juos pjaustyti ir paruošti, taip
per visą gegužinę, visur suk
damasis ir visur nuoširdžiai
talkininkaudamas.
Pasistiprinus ir atsigaivi
nus, visiems pakilo noras pa
trepsėti ir pasišokti. Tačiau
prieš prasidedant linksmajai
daliai, Lemonto apylinkės LB
pirm. Nijolė Nausėdienė pa
sveikino
susirinkusiuosius,
padėkojo jiems, jog savo akty
viu dalyvavimu parėmė Lietu
vių Bendruomenę. Vos tik
„Tėviškės” kapelai užgrojus
pirmuosius akordus, akty
viausi gegužinės šokėjai suko
si valso ritmo pagauti. Galėjai
stebėtis aistringų šokėjų ener
gija — kiek muzika grojo, tiek
jie sukosi šokių sūkuriuose.
Kaip ir buvo žadėta, valdybos
narės Laima Žukienė ir Genė
Razumienė dainavo ir daina
vo. „Tėviškės” kapela, vado
vaujama naujos mūsų valdy
bos narės Stasės Jagminienės,

Vytauto Jasinevičiaus nuotr.

Dainavo Genė Razumienė (kairėje) ir Laima Žukienė.
V. Jasinevičiaus nuotr.

be jokio atlyginimo savo laiką
ir darbą aukojo Lemonto LB,
už ką mes esame labai dė
kingi.
Labai gaila, kad sunku buvo
suregistruoti visus, aukoju
sius loterijai, už tikrai vertin
gus laimikius. Paminėsiu tik
tai tuos, kurių pavardes man
perdavė: Sekmokai, Kreivė
nai, Salikliai, Bakaičiai, Aldo
na Budrienė, Zita Dapkienė,
Kronai, Ramonai, Mikučaus
kai, Kleizos, Kiliai. Tenka at
siprašyti visų kitų, kurių pa
vardžių nežinome.
Lemonto apylinkės LB val
dyba nuoširdžiai dėkoja „Racine” ir „Baltic” kepykloms už
paaukotus pyragus bei duoną.
Dėkojame Vytui Misiuliui, ku
ris pyragų stalą praturtino
atvežtu tortu. Ačiū visiems
dalyvavusiems, valdybos na
riams, talkininkams, aukoto
jams ir bet kokiu būdu prisi
dėjusiems prie šios gražios ge
gužinės.
Iš gegužinės publika nesi
skubino greitai vykti į namus,
net kai ir muzikantai 6 vai. v.
paskelbė paskutinį šokį, nie
kas nesiskirstė. Juk smagiau
pasėdėti su draugais, ramiai

pasišnekučiuoit! Taip geguži
nė užsitęsė iki vakaro.
Lemonto apylinkės LB val
dyba yra dėkinga dienraščio
„Draugo” redakcijai, „Ameri
kos lietuvio” laikraščio redak
cijai už gegužinės skelbimus,
o taip pat „Margučio II” ir
Šluto radijams už reklamas
savo laidose. Jūs buvote mūsų
šaukliai, sukvietę tiek daug
žmonių! Labai ačiū.
Rugsėjo mėnuo yra Lietuvių
Bendruomenės mėnuo, todėl
kiekvieną sekmadienį Lemon
to Pal. J. Matulaičio misijos
vestibiulyje prieš šv. Mišias ir
po jų, kas norėsite, galėsite
susimokėti LB nario mokestį
iždininkui Eugenijui Stasiuliui, kuris specialiai ten sėdės
ir priiminės naujus ir senus
narius. Būtų malonu, kad tie,
kurie yra pakeitę savo adre
sus, ta proga praneštų naują
adresą. Tas labai palengvintų
valdybos darbą.
Kitas Lemonto apylinkės
valdybos renginys įvyks spa
lio 13 d. po šv. Mišių PLC di
džiojoje salėje. Skanius pietus
mums paruoš Aldona Šoliū
nienė.
Nijolė Nausėdienė

Smagiai grojo „Tėviškės” liaudiškos muzikos kapela, vadovaujama Stasės Jagminienės.
Vytauto Jasinevičiaus nuotr,-

